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উপক্রমণিক| 

দেশের যথার্থ ইতিহাস উদ্ষ্ুরের একট। বাতাদ বঙ্গদেশে প্রবলবেগে 

গ্রবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে । আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস 

নাই । আধ্ধযগণের ইতিহাস লিখিবার অভ্যান ছিল না, তাই আমরা 

অতি প্রাচীনকাল হইতে একট1 ধারাবাহিক ইতিহাস পাই না। 

মুপলমানের ভারতবর্ষ জয় পথ্য্ত অর্থাৎ খুষটায় দ্বাদশ শতাবী ( কল্যনদ 
৪৩০১) পর্য্যন্ত এদেশের গ্ররূত ইতিহাস পাওয়! যায় না। অর্থাৎ অদ্য 

হইতে ৭০* বৎসর পূর্বের, আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস আমর! 

পাই না। ইতিহাস সকল দেশেই আাছে, নাই কেবল আমাদের দেশে। 

স্মরণাতীত কাল হইতে ঘষে দেশ পৃথিবীর মধ্যে সভ্য বলিয়৷ পরিগণিত, 

সেই দেশের প্রক্কত ইতিহাস নাই, আর সেদ্দিনকার সভ্যদেশের ইতিহাস 

'আছে, ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই ছুর্নামের কথা। কিন্তু উপায় নাই, 

এ অধ্যাতি আমাদিগকে মাথা পাতিয়। লইতেই হইয়াছে । 

যেদেশ যখন হইতে সভ্য হইয়াছে, তখন হইতেই সে দেশের 

ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্ররুত ইতিহাপ না থাকায়, একজন 

অনায়াসে বলিতে পারেন, আমর! এ পর্যন্ত সভা হইতে পারি নাই। ত 

বলুন, কিন্তু আমরা৷ আবার যে সমস্ত উপাদান দিতে পারি, দে সমস্ত 

উপাদান অন্তত্র পাওয়া যাঁয় না। সভ্য হইবার পূর্বে তাহারা কি ছিলেন, 
তাহা আমর! বলিয়া দিতে পারি, তাহারা তাহা পারেন না । 

মকল দেশেরংপূর্ব্রে যে দেশ সভ্য, সেই দেশের লোক ইতিহাস 
লিখিতে জানিত না, একথ| কি সম্ভব হয়? পৃথিবীর মধ্যে যে বেদ 

আঁ প্রাচীন ধর্মগ্র্থ, যাহা অপেক্ষা প্রাচীন ধন্বগ্রন্থ, আর নাই বলিয়। 



(২) 

সর্বত্র শ্বীকৃত হইয়াছে, সেই বেদ যে দেশের অমূল্য ধন, সে দেশের 
ইতিহাস নাই--যাহারা সেই অমূল্য ধনে ধনি, তাহার! ইতিহান লিখিতে 

জানিত না, একথ। কি সম্ভব ? 

যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে 
ইতিহাসের উল্লেখ দেখ যায়__ 

“ন যথা আর্েদ্ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূম|! বিনিশ্চরস্তি এবং ঝ। 

অরেইস্ত মহতোভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃথ্েদো যজুর্ক্বদং সাম বেদোই- 
থর্বাঙ্গিরদ ইতিহাস: পুরাণং বিছ্ভা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সথত্রান্ন্থব্যাখ্যানানি 

ব্যাথানানি অস্তৈব এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি |” (বৃহদা ২৪1১০ ও 

শতপথ ১৪1৬।১১৬)। 

আর্দরকাষ্টে উৎপন্ন অগ্নি হইতে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হইয়। 
থাকে, নেইরূপ এই মহান্ ভূতের নিশ্বাস হইতে খে, যজুর্ধেেদ, লামবেদ, 
অথর্বাঙ্গিরস, হতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, স্থত্র, ব্যাখ্যান ও 

অনুব্যাখ্যান হইয়াছে_-এই সমস্তই ইহার নিঃশ্বাস। 

বুহদারণ্যক ভাসে শঙ্করাচাধ্য লিখিয়াছেন__ 

“নিশ্বপিতমিব নিশ্বসিতম্। যথা অপ্রযত্বেনৈব পুরুষো নিঃশ্বাস 
ভবতেব্যং বা1” 

“নিশ্বাসের মত অর্থাৎ বিনাযত্তে পুরুষ হইতে উৎপন্ন 1” 
অভএব বিনাঘত্বে পুরুষ অর্থাৎ বিরাট সমাজ হইতে যাহা আপনি 

উৎপন্ন হয়, কেহ চেষ্ট1 করিয়া কৃত্রিম করে না. _ঘটন| ঘটিল, ইতিহাস 

পুরাণরূপে সেই ঘটনা স্থৃতিপটে অস্কিত থাকিল, চেষ্টা করিয়া নাটক 

ন্ভেলের ন্যায় কোন ঘটনা কল্পনা করিতে হইল না, সমাজ-পুরুষের 

বিরাট দেহের ঘটনা হইতে সংগৃহীত হইল । তাই লেখা আছে, বিনাযত্বে 

যাহা পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ইতিহাস ও পুরাণ! 



৪ 

ছান্দোগ্যোপন্ষিদের মতে-সহোবাচ খগ্থেদং ভগবোইধ্যেমি ষজুর্বেদং 

সামবেদমা্বণং চতুর্থমিতিহান পুরাণং পঞ্চমং বেদানাম বেদম্।” 
(উ ৭1১/১)। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ বেদসমূহের মধ্যে পঞ্চম বেদ। 

শঙ্করাচার্ধ্য বৃহদারণ্যকের স্ঈয্ো লিখিয়াছেন-__ 

ইতিহাস ইত্যুর্বশী পুরুরবসোঃ সংবাদাদিরুর্বশীহাগ্পরা 
ইত্যাদি ব্রাঙ্গণমেব পুরাণ মসদ। ইদমগ্র আসীদিত্যাদি। ২।৪।১০ 

উর্বশী পুরুরবার কথপোকথনাদি স্বরূপ ৫ হ' দেব নাম ইতিহাস 

এবং “মর্ধগ্রথমে একমাত্র অপৎ ছিল” ইত্যাদি সৃষ্টি প্রক্রিয়া ঘটিত 
বিবরণের নাম পুরাণ । 

সায়ণাচাধ্য বেদভাষ্যে লিখিয়াছেন_- 

_. দেবাস্থরাঃ সংষত্ত। আমন্লিত্যাদয় ইতিহাসাঃ | ইদং বা অগ্রেনৈব 

. কিঞ্দানীদিত্যাদিকং জগতঃ প্রাঃ অবহ-ছপঞদা সর্গপ্রতিপাদকৎ বাক্য- 
। জাতং পুরাণমূ। (তরে ব্রা্মণোপক্রম )। 
_. দেঁবান্থুরের যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদির নাম ইতিহাস। আর অগ্রে এই 
সঅমৎ ছিল, আর কিছু ছিল না? ইত্যাদি জগতের প্রথম অবস্থা হইতে 

আরম্ত করিয়া সি গ্রক্রিয়। বিবরণের নাম পুরাণ। 

মহাভারত মতে-__- 

ধন্ধ।থকামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্থিতম্। 

পূর্নবৃত্তকথাযুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥ 

.. যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-সন্বন্ধে উপদেশ এবং পুরাবৃত্ব কথ! 

আছে, তাহাকে ইতিহাস কহে। 
বিষকপুরাণের টাকায় (৩1৪1১০) শ্রীধরস্বামী এই বচনটা উদ্ধত 

৮০ করিয়াছেন__ 
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আধ্ধ্যাদি বহু ব্যাথ্যানং দেবষি চরিতাশ্রয়মূ। 
ইতিহাস মিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাডভূত ধণ্মযুক্। 

ঝষি প্রোজাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও খধি চরিত এবং ভবিষ্যৎ 

'অভভূত ধর্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ৯ভিহাম। 
উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আধ্যগণ ইতিহাসের 

বিষয় বহুদিন হইতেই অবগত ছিলেন এবং ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ 

ভাঁবে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ইতিহাম গেল কোথায়? এখন আমর! 

ইতিহাস নামে কোন গ্রন্থ পাইন1, গাই কেবল পুরাণ । অতএব ইতিহাস 

কি হইল? 

বি, ব্রহ্ষাণ্, মস্ত প্রভৃতি পুরাণে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দিষ্ট 

হইয়াছে 
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোম্্বস্তরাণিচ । 

বংশান্চরিতঞৈব পুরাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥ 

সর্গ বা হৃষ্টিতত্ব, প্রতিসর্গ বা পুনঃ স্থষ্টি, লয়, দেব ও পিতৃগণের 

ংশাবলী, মন্বস্তর সকল এবং বংশাহ্চরিত বর্ণনা, পুরাণের এই পঞ্চ 

লক্ষণ। 

অতএব দেখ! যাইতেছে পরবর্তীকালে ইতিহাস পুরাণ মধ্যে ডুবিয়া 
গিয়াছে। মন্ুসংহিতায় লিখিত আছে-- 

্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্রে ধর্ম শান্ত্রাণি চৈবহি। 

আখ্যানানীতিহাসাশ্চ পুরাণানি খিলানিচ ॥৩২৩২ 

শ্রা্ধাদি পিতৃকাধ্যে বেদ, ধর্শশান্্রমমূহ, আখ্যানাবলী, ইতিহাস, 
পুরাণ সকল ও খিল নমূহ শুনাইতে হইবে। 

এখন আমর! পুরাণ পাই, ইতিহাপ গাই না। মহাভারতে আদিপর্কে 

, শৌনকথষি বলিতেছেন__ 



(৫) 

পুরাণে হি কথা দিব্যা আদিবংশাশ্চ ধীমতাম্। 
কথান্তেহি পুরাম্ম(তিঃ শ্রুতপূর্বব পিতুম্তবঃ 1১1৫২ 

পুরাণে সমুদয় মনোহর কথ। ও বুদ্ধিমান ব্যজিদিগের আদিবংশের 

বৃত্তান্ত আছে। পূর্বে মরা তোমার পিতার নিকট মে সকল 

কথা শুনিয়াছি।” 

অতএব ইতিহান যে পুরাণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। এবং ইতিহাসে যে কেবল রাজাদিগের বংশবৃত্বান্ত থাকিত 

না, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ সাধারণের বংশবৃত্বান্তও থাকিত, তাহ 

জান। যাইতেছে । স্ৃতরাং এখন পুরাণ হইতে ইতিহাস পৃথক করিতে 

হইবে। ইতিহাদ লোপ পাইবার কারণও এই পুরাণ সমৃহ। সমস্ত 
পুরাণই প্রশ্নোত্তরক্রমে রচিত হইয়াছে। সুতরাং যে বিষয়ের প্রশ্ন 

হইয়াছে, পুরাণে কেবল তাহারই উত্তর পাওয়া যায়। ইতিহাস সম্বন্ধে, 

যে প্রশ্ন হয় নাই, তাহা লু্ধ হইয়া গিয়াছে । এভাবে অনেক ইতিহাস 

নষ্ট হইয়াছে । সে সমস্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে শান্্রনাগর মন্থন 
কর! আবশ্যক | 

প্রথমে আমব! দেখিব, এখন ইতিহাস কি অর্থে ব্যবহৃত হয়? 

“ইতিহান জাতীয় বিবর্তের বিশদ বিবরণ। ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই জাতি । 

এই জন্তই ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচ্ভরিত নহে; এই জন্তাই 

একজনকে লইয়া ইতিহাস হয় না, সাধারণকে লইয়া হয়; এই জন্যই 

প্রধান্তঃ প্রজাই ইতিহামের বিষয়_রাজা কচিৎ। দিরাজুদ্দৌল। 
অত্যাচারী ছিলেন কি নাঃ আরঙ্গজেব স্বয়ং ম্যপান করিতেন কি নাঁ_ 

ইহার অপেক্ষা সিরাজুন্দৌলার সময়ে প্রজাসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল, 
আরঙ্গজেবের সাআাজ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে মগ্পান প্রচলিত ছিল 

কি না-_-এই সকল প্রশ্নের এতিহাসিক মুল্য অধিক। সাধারণতঃ প্রজাই 



ভিন 

ইতিহাসের বিষয় । তবে যেখানে রাজার নিয়োগে প্রজার সাহিত্যে বা 

সম্পদে কোন নৃতন শ্োত প্রবাহিত হইয়াছে, যেখানে রাজার শাসন- 
নীতির ফলে, প্রজার জাতীয় জীবনে উন্নতির বা অবনতির স্থৃত্রপাত 

হইয়াছে, যেখানে রাজার আজ্ঞায়, প্রজান, বাসিজ্য সম্বন্ধে বা প্রজা- 
সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিবর্তন সঙ্ঘটিত 

হইয়াছে, সেখানে রাজার শাসননীতি সমালোচ্য-_সৃতরাং রাজ! 

ইতিহাসের বিষয়। আরঙ্গজেবের হিন্দুবিদেষের অন্বকূল পবন ন| পাইলে 
মহারাষ্্ীয়দিগের জাতীয় উন্নতির তরণী বেগে অগ্রসর হইতে পারিত কি না 
সন্দেহ_-ভারতবর্ষের ইতিহাস বর্তমান আকার ধারণ করিত কি না, বল! 

যায় না; সুতরাং আরঙ্গজেবের শাননীতি ইতিহাসের বিষয় আরঙ্গজেব 
ইতিহাসের বিষয়ীভূত ॥” * 

এখন আমরা বুঝিলাম ইতিহাস কি? দেখা! যাউক এই ইতিহাস 
কিরূপে উদ্ধার করিতে হয়? 

বৈজ্ঞানিক রীতি অঙ্গুদারে ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করাই 
বর্তমান এতিহাপিকগণের মত। তাহাদের মূল মন্ত্র এই_- 

(১) কোন চিহ্ন, তাম্রশাসন বা! শিলালিপির প্রমাণ। 

(২) সমকালের গ্রন্থ। তাহা আবার সেই সময়ের অক্ষরে হওয়া 

চাই। কারণ সাত নকলে আসল খান্ত হয়। 

(৩) পরবর্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রস্থোক্ত যে প্রমাণ উদ্ধত 
থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদানরূপে গৃহীত হইতে পারে। 

(৪) যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই 

এঁতিহাসিকের বিবেচা এবং যে জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল 

ভাহাই ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য । 

7৯ সাহিত্য ১৩০৬। ১৫৪ পৃষ্ঠা 
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ইহাঁর বাহিরে ধিনি যাইবেন, তাঁহার আলোচনা বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান- 

সম্মত হইবে না। স্থৃতরাং এই নিয়মে বাধ্য হইয়া ইতিহান উদ্ধার 

করিতে হইবে। 

কোন চিহ্ন বা তাআ্াসনও শিলালিপির সাহায্যে প্রকৃত ইতিহাস 
উদ্ধার করা যায় বটে, িষ্ুমৌধ সম্মুট বাজ! অশোকের পূর্বের কোন 

তীম্রশান বা শিলালিপি এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। 
স্থতরাং এই প্রমাণগুলির উপর নির্ভর করিয়া অশোকের সময় হইতে 

পরবর্তীকালের ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তৎপূর্ববকালের 

ইতিহাস উদ্ধারের আশা নাই । 

আবার তাম্রশাসন ও শিলালিপির দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার 

করার আশাও অতি কম, কারণ এক তাঅশাসনের বিভিন্ন পাঠ দেখ 

যায়। কেহ একরূপ পাঠ করেন, কেহ অন্যব্ধপ পাঠ করেন। অনেক 

শাস্ত্রে অধিকার না থাকিলে তাম্রশাসন পাঠ কর| কঠিন। কোন অক্ষর 

স্পষ্ট করিয়া উতকীর্ণ হয় নাই, কি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার পাঠ 

উদ্ধার এক একজন এক একরূপ করিয়া থাকেন। আবার অর্থ সম্বন্ধেও 

বিশেষ মতভেদ দেখ যাঁয়। একজন একরূপ অর্থ করিলেন, আর একজন 

আর একরূপ অর্থ করিলেন। উভয়েই আপনাপন অর্থ ঠিক রাখিবার 

জন্য অবশ্ঠ চেষ্টা করিবেন, স্থতরাং মতভেদ ঘটিল। মতভেদ হইলেই 

প্রক্কত ইতিহাস পাওয়া গেল না বুঝিতে হইবে। একজন যে স্জোকবলে 
একজনকে রাজ! করিলেন) আর একজন সেই শ্লোকের বলেই তাহাকে 

মামান্য লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। একজন এক হ্লোকের অর্থ 

করিয়া একজনকে জীবিত রাখিলেন, আর একজন সেই স্নোক ছারাই 

তাহাকে মৃত প্রমাণ করিলেন। তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতি নিজ নিজ 

কীন্জি, স্থতরাং নিজের নিন্দা কোন তাত্রশাসনে কেহ স্পষ্ট করিয়া! লিখে 



(৮) 

না। এইজন্য তাহাতে পরাজয়ের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। এমন একটা 

শব্দ লিখিত থাকে? যাহা দ্বারা পরাজয় বুঝা যাঁয়। কাঁজেই সেই শ্লোক 

পড়িয়া কেহ বুঝেন রাজ! জমী হইয়াছিলেন, কেহ বুঝেন রাজা পরাজিত 
হইয়াছিলেন। 

এইরূপ দ্বার্থবোধক শ্লোক তাত্রশাসনে অনেক থাকে । তদ্যাতিত 

অনেক তাত্রশাসন জাল সাব্যস্ত হইয়াছে । ম্দনপালের ভীতআ্রশাসনের 

সহিত তৎসমপাময়িক সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এতই অনৈক্য 

দেখা যাঁয় যে, একটা বিশ্বাম করিলে অপরটি ত্যাগ করিতে হয়, স্থৃতরাং 
তাত্রশাসনাদির উপর নির্ভর করিয়৷ বিশুদ্ধ ইতিহাস লিখিবার আশাই বা 

কোথায়? সম সাময়িক পুথির উপরেই বা নির্ভর করা যায় কৈ? স্থৃতরাং 

দেখা যাইতেছে, তাআ্শাসন, শিলালিপি, সমসাময়িক গ্রন্থ, পরবর্তী প্রবল 

জনশ্রতিমূলক গ্রন্থে প্রাপ্ত অবিরোধী ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ 

ব্যতিত ইত্তিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। 

কোন প্রসিদ্ধ এতিহামিক লিখিয়াছেন__ 

“যিনি সংস্কৃত ভাষা জানেন না, জানিবার জন্য চেষ্টাও করেন না, 

তিনি অক্ষর পাঠে কথঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিলেও, পাঠোদ্ধারে সম্যক্ 

কৃতকাধ্য হইতে পারেন না । যিনি সংস্কৃত ভাষায় বুৎ্পন্ন, অথচ অক্ষর 

পাঠে অনভ্যন্ত, তিনি ব্যাখ্যা সৌকর্যের লালসায় মন:কক্পিত পাঠ 

যোজনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। 

তাহা আরও প্রবল কারণ। আমরা সকলেই অল্লাধিক মাত্রায় চিরাগত 

সংস্কারের পক্ষপাতী, জনশ্রতির ক্রীতদাস; বংশমর্ধ্যাদার ও সম্প্রদায় 

মর্যাদার পৃষ্ঠপৌধক। প্রাচীন লিপি হইতে আমাদের সংস্কারের অনুরূপ 

অর্থের সন্ধান করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাচীন লিপিতে কি 

আছে, নিলিগুভাবে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমর। তাহাকে 



(৯) 

ঘুরাইয়। ফিরাইয়৷ মনের মত করিয়া বুঝিয়া লইবার জন্যই কষ্ট কল্পনার 
শরণাপন্ন হইয়া পড়ি। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতবর্গ এইসকল সংস্কারের অতীত । 

তজ্জন্ত তীহা'র! অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন, নিলিপ্তভাবে 

পাঠোদ্ধার করিয়! ব্যাখমন্াধন করিতে চেষ্টা করেন; তাহাদের ভ্রম 

প্রমাদ ঘটিলেও, তাহার শক অন্য কিছুরই সম্পর্ক থাকে না; ভ্রম 

স্বীকার করিতেও ইতস্ততঃ ঘটে না * ॥ 

ইনি আমাদের দেশের এতিহাসিকের এইরূপ চিত্র দিয়াছেন__ 

“একে অন্ুসন্ধানকারীর সংখ্য। অল্প; তাহাতে আবার পেশাদারের 

সংখ্যাই অধিক। যাহারা পেশাদার নয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে, 
আঁপন অহমিকার অথবা স্বার্থের চরিতার্থত| সাধনের জন্তই অধিক 

লালায়িত। এই সকল কারণে, প্রত্ববিদ্ভার অনুশীলনে অপরিহাধ্য 

অন্তরায়ের অভাব নাই। যাহারা বেতন লইয়৷ কাজ করে, অথবা! 

দেশের লোকের নিকট চীদ্া কুড়াইয়া কাজ চালায়, তাহাদিগের পক্ষে 

মনিবের মনোরগ্নের লালসা, আত্মপ্রাধান্ সংস্থাপনের লালসা, এবং যে 

কোন উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের লালসা বড় স্বাভাবিক। তাহার! 

বিজ্ঞাপন চায়, চাটুকার চায়, যশের ডস্কা বাজাইবার জন্য লোক ভাড়া! 
করে; যাহারা একটু চতুর, তাহার! চেলা সংগ্রহ করিয়া, তাহার 

সাহায্যে আপন অভিমত প্রচারিত করিতে থাকে । এই সকল লোক 

চাকরী বা বাবসাট! বজায় রাখিবার জন্তই প্রাণপণ করে। ভূল করিলে, 

ভুল স্বীকার করে না )"ভূল দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ ন! হইয়! উত্যক্ত হইয়! 

উঠে। প্রত্ববিদ্যার যাহা হয় হউক, আপন পদমধ্যাদ! রক্ষ| পাইলেই 
ইহারা কৃতরুতার্থ হয়; এবং সেই উদ্দেশ্ট সাধন করিবার জন্ত তুল 

৮২০০ পপি সপ পালাপিপানিলপাপস্পিপিলিপিপাশিপিপা শিপ দিসি 

* সাহিত্য ১৩১১/৬১৫ পৃষ্ঠ]। 
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করিলেও, বিজ্ঞতার আড়ম্বরে তুল গুলিকে চাপ দিয়া রাখিতে 

চায়। *” 

এই কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য । আমাদের দেশে এক্ষণে অভিজ্ঞতার 

আদর নাই। এঁতিহাসিক প্রবন্ধ দ্রেখিলেই লোকে প্রথমে লেখকের 

নাম দেখে। প্রসিদ্ধ নাম দেখিলেই ভি. পড়িবা কষ্টটুকু স্বীকার 
করেন, অপরিচিত নাম দেখিলে সে কষ্টটুকু স্বীকার করিতে নিতান্তই 

নারাজ হন। আবার ধাহার! প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহার! যে অভিজ্ঞত। 

বলেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা নহে। মাঁদিক পত্রিক! তাহাদের এই 
গ্রসিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। এই সমন্ত মাসিক পত্রিকা তাহাদের 
এতিহাসিক প্রবন্ধ গ্রকাশ করেন, কিন্তু প্রতিবাদ প্রকাশ করেন না। 

তাহার দুইটা কারণ আছে-_(১) লেখক অনন্ধষ্ট হইয়া আর প্রবন্ধ দিবেন 

না এই ভয়, (২) মুল প্রবন্ধ ও প্রতিবাদ মধ্যে কোনটা ঠিক, তাহা 
মম্পাদকগণ বুঝিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ এতিহাসিকগণ নিজ নিজ 

অভিজ্ঞতার উপর আবার এত নির্ভর করেন যে, প্রতিবাদ পাইলে 

বাস্তবিকই অনন্তষ্ট হন। ইহাদের আর এক দোষ, ইহারা অন্যের লেখা 

বড় গ্রান্থ করেন না । আপন মনে লিখিয়া চলিয়াছেন, এদিক ওদিক 

দৃষ্টি করা প্রয়োজন বৌধ করেন না। এই জন্যই ১৩১৮ বঙ্গাবে আমার 
“পৃথিবীর পুরাতত্ব স্থষটি, স্থিতি প্রলয় তত্ব,” প্রকাশিত হইলেও এখনও 

এঁতিহামিকগণ লিখেন, “আধ্যগণ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন না”। 

যে নকল এঁতিহাসিকের ভাগারে অনেক তত্ব সঞ্চিত থাকে এবং 

যাহার! পরিশ্রমে কাতর নহেন, তাহারা প্রতিবাদ পাইলে সন্তষ্ট হন, 

কারণ বাদ প্রতিবাদে সত্য নিরণীত হয়। যিনি প্রতিবাদ দেখিয়া লজ্জিত 

বা জুদ্ধ হন, তাহার প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। 

* সাহিত্য ১৩১৪৬৯৩ পৃষ্ঠা । 
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আমরা জানি কোন কোন পত্রিকা সম্পাদক প্রতিবাদটা মূল প্রবন্ধ- 
লেখকের নিকট পাঠাইয়। দেন, তিনি অনুমতি করিলে তবে প্রকাশ 

করেন। কিন্তু এরূপ অনুমতি এদেশে বড়ই দুর্লভ | 

এই সমস্ত কারণেংআযাদের দেশের লোকের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস 
উদ্ধার হওয়া কান. লেখক আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে 
ইতিহাসক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে প্রস্থত নহেন। তীহার! 

না পড়িয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরাণা্দি শাস্ত্রের এতিহাসিক 

মূল্য কিছুই নাই। অথচ পুরাণই এখন আমাদের দেশের প্রাচীন 
ইতিহানের প্রধান ভাগ্ডার। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহারা 
স্বাভাবিক চক্ষে কিছু দেখেন না, কারণ তাহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে 

হয়, তত পরিশ্রম করিয়া এঁতিহাসিক হইয়। এদেশে কিছু লাভ নাই, 

তাই ভ্রাহারা পরিশ্রম করিয়া ইতিহাস উদ্ধার করিতে কাতর । তাই 

তাহারা অন্থুবাদকরূপে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এতদিন 

কেহ প্রাতবাদ করিত না, তাই তীহার। যাহ! ইচ্ছা! তাহ! লিখিয়াছেন 

এবং তাহাই ইতিহাস বলিয়া গ্রান্থ হইয়াছে । এখন আর সেদিন নাই। 

এই বিংশ শতাব্দীতে পরিশ্রম করিয়া ইতিহাম লিখিতে কেহ কেহ প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন। এখন যা তা লিখিয়! ইতিহাসের নামে চালান বড় সহজ 

নহে। এখন যিনি পরিশ্রম না করিয়া কেবল অন্গবাদ করিয়া এতিহামিক 

নাম পাড়াইতে যাইবেন, তীহাকেই ঠকিতে হইবে। ভিনি প্রকৃত 

ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিবেন ন1। 

আমর! দেখিলাম, তাশ্্রশাসন শিলীলিপির উপর নির্ভর করিয়। প্রকৃত 

ইতিহান উদ্ধার করিবার উপায় নাই। স্থতরাং তাম্রশাসন, শিলালিপি, 

স্থায়ী চিহ্ন, সমসাময়িক গ্রন্থ, বা তৎপরে রচিত অবিরোধা গ্রন্থ প্রভৃতির 
মাহায্যে প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিতে হইবে । অবিচারে 



( ১২) 

সমস্ত প্রাচীন গ্রস্থগুলিকে পরিত্যাগ করিলে প্ররুত ইতিহাসের উপাদান 

পাইবার উপায় থাকে না। পরিত্যাগ করিতে করিতে শেষে দেখ! 

যায়, সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর কিছুই নাই, স্তরাং তখন নিজের 

অক্ষমতা শ্বীকার ফর! ব্যতিত অন্ত উপায় থাঁকে না। 

একজন প্রসিদ্ধ এঁতিহা সিক লিখিয়াছেন* প.০- 

“এখন এমন একটা সময় আয়া পড়িয়াছে, যাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যে 

এবং ইতিহাস ও প্রত্ুতত্বে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে । খোদিত লিপি 

ও প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, লক্ষণ সেন ১১৭০ খুষ্টাবের 

পূর্বে দেহত্যাগ করিঘাছিলেন, কিন্তু কুলগ্রন্থ সমূহ হইতে এবং “দান 

সাগর” ও “অভুৎ সাগর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ১০৮১ 

শকে বল্লাল দেন অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও ১০৯১ শকে তিনি দান সাগর 

রচনা করিয়াছিলেন) স্থৃতরাং ১১৭০ খুষ্টাব্বের পূর্বের কিছুতেই লক্ষণ 

পেনের মৃত্যু হইতে পারে না। এক পক্ষে লক্ষণ সেনের সমসাময়িক 

খোদিত লিপি ও মুদ্রা প্রভৃতি ও অপর পক্ষে খৃষ্টায় ১৮শ ও ১৯শ 

শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কতকগুলি কুলশান্্। ধর্শশান্্র ও জ্যোতিষের, 

গ্রন্থ। কুলশান্ত্রের প্রমাণ গুলি অন্যাপি এঁতিহাদিক প্রমাণ স্বরূপ গণ্য 

হইবার যোগা হয় নাই, কিন্তু “দান সাগর” বা অদ্ভুত সাগরের' বচন 

গুলি অপেক্ষারুত বিশ্বাসযোগ্য । বোম্বাইয়ের, কাশ্মীরের বা ব 

দেশের সমস্ত দান সাগর ও অদ্ভুত সাগর গ্রন্থই আধুনিক অক্ষরে 
লিখিত, ইহার মধ্যে একখানি গ্রন্থও দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। 

যদি সত্য সত্যই রাজ। বল্লাল দেন এই গ্রন্থদ্ধয়ের রচনা করিয়াছিলেন, 

তাহ হইলে বুঝিতে হইবে যে শত শত লিপিকারের হস্তে লিখিত হইয়া 
তাহার পরে আধুনিক নাগরী বা বঙ্গাক্ষরে এই গ্রন্থদয় লিখিত হইয়াছে। 
বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর প্রায় অষ্শত বর্ষ অতীত হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
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এই গ্রস্থ কতবার লিখিত হইয়া ভবে বঙ্গ বা নাগরী অক্ষরে লিখিত 

হইয়াছে, তাহা অনুমান করাই অসস্তব। বল্লাল মেন এতদ্দেশে 

আভিজাত্যাভিমানের প্রতিষ্ঠাতা । আভিঙ্যাত্যের অন্তরোদ্দে এখনও 

পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সম্ভব সমাজে কৃত্রিম বংশপত্রিকা প্রস্তুত হইতেছে। 
সেই ঘাতগাত উট সপ করিবার জন্য এতদ্বেশীম় ধনিগণ কতশত 

কুলশান্ত্র রচন! করাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে। কুলগ্রন্থে 

উল্লিখিত কোন তারিখ সত্য প্রমাণ করাইবার জন্য, কোন ব্রাহ্মণ হমূত 

“অদ্ভূত সাগর ও দান সাগরে" মানবাচক স্পোক কয়টি রচন| করিয়া যোগ 

করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থ সমূহের অন্ুলিপি নানাদেশে নীত হইয়াছে ও 

তাহ! হইতে শত শত অনুলিপি প্রস্তত হইয়াছে । কিন্তু যখন দেখিতে 

পাওয়া যাইতেছে যে, একখানি গ্রন্থে উক্ত স্লোক গুলি নাই, তখন সে 

গুলিকে প্রক্ষিপ্ত ব্যতিত আর কিছু বল! চলে না। দান সাগর"? ও 

'অছ্ভুত সাগর” ব্যতিত “সছুক্তি কর্ণামতে এইরূপ যানবাচক কয়েকটি 

শ্লোক আছে, কিন্তু সে গুলিও বিশ্বামযোগ্য নহে। যদি কেহ কোন 

দিন সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত “রামপাল” চবরিতের ন্যায় অথবা মহীপাল 

দেব, নয়পাল দেব, বিগ্রহপাল দেব, রামপাল দেব ব। হরিবম্ম দেবের 

রাজ্য কালে লিখিত “অষ্ট সাহম্ত্িক প্রজ্ঞাপারমিতার স্তায় প্রাচীন গ্রন্থে 

পূর্বোল্লিখিত শ্সোক গুলি আবিষ্কার করিতে পারেন, তখন উহা ইতিহাল 

ক্ষেত্রে সাদরে প্রমাণ বলিয়া গৃহিত হইবে। কোন স্থান অন্ধকার 

থাকিলে আলোকের আবশ্ঠক হয়, কিন্তু স্বতঃ আলোকিত ক্ষেত্রে 

আলোক আনিলে তাহা শান হইয়া যায়। সেইরূপ অক্ষরতত্ব বা 

মদ্রতত্ব প্রমাণের বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্যের প্রমাণ উপস্থিত করিলে, 

তাহা গ্রাহ হইবার আশ! থাকে না। বাল্যস্থৃতিজড়িত বল্লাল দেন 
স্বদ্ধে নূতন কথা৷ বলিলে তাহা! সহজে গ্রাহ করিতে ইচ্ছা হয় ন। 
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চিরশ্রতনাম। পান সাগর ও 'অদ্ুত সাগর গ্রন্থদ্বয়ে কোন অংশ প্রক্িপ্ত 

বলিলে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে। বংশগত আভিজাত্যাভিমান আপিয়। 

আমাদিগকে আচ্ছন্ন করে। যদি কোন স্বদেশী, উক্ত গ্রহ্ধয়ের কোন 

অংশকে প্রবন্তীকালের রচিত বলিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে 
সুলাঙ্গার বলিয়। মনে হয়। জীবনের ন'..প সলশত্যের অন্থুসন্ধান 

নেন্বপথ হইতে অপস্থত হয়, স্থৃতরাং জাত্যাভিমীনজড়িত ঘটনার 

বিশ্লেষণ, বিদেশীয়ের হন্তেই অর্পণ করা বাঞ্চনীয়।” * 

ইনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন_“শশাঙ্কের শত শত স্বর্ণ মুদ্রা 

বঙ্গদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার কতকগুলিতে শশাঙ্ক? 

এবং কতকগুলিতে “নরেন্দ্র গুপ্ত, নাম পাওয়া যায়। ডাক্তার বুলার 

বলিয়াছেন যে “হর্ষচরিতের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে শশাস্কের স্থলে 

“নরেন গুপ্ঠ” নীম দেখিযাছেন। ইহ।ল্যছে ত্য হয” তাহ? 
হইলে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গু এবং তিনি মগধের গুপ্তবংশ 

সন্ুত। মগধের গুপ্তরাজবংশের কোনও খোদিত লিপিতে অব্যাপি 

শশাঙ্কের ব| নরেন্ত্রগ্প্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই ।» ৭* 

এই লেখক মহাশঘ়্ লক্ষমণসেনের সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 
১১৭০ থুষ্টাব্ডের পরেও বহু বদর লক্ষ্মণ দেন জীবিত ছিলেন। নিজের 
অক্ষমতা! বুঝিতে ন পারিয়া, প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলিকে অতল 

জলধিজলে ডুবাইয়! দিয়াছেন। ভাবেন নাই যে একখানা হস্তলিখিত 
পুথিতে যদি কোন শ্লোক না থাকে, আর সেই শ্লোক যদি শত শত হন্ত- 

লিখিত পুথিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, হয়ত সেই লেখকটি খেয়ালের 

বসে শ্োকটি বাদ দিয়াছেন--ভাবেন নাই, যে রামচরিতের উপর জোর 
সপ পপ সপ 

* প্রবাসী ১৩১১। ১ খণ্ড । ৩১১ পৃষ্টা । 

1 শ্রবাসী ১৩১১ । ২ খণ্ড । ৬৬ পৃন্থা | 
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দিয়! সমস্ত প্রাচীন শাঙ্ত্রকে ত্যাগঘোগ্য বলিয়াছেন, সেই রামচরিতই 

ত্যাগযোগ্য, কারণ ঠিক সমদাময়িক তাম্রশাসন সহ তাহার মিল নাই-_ 
ভাবেন নাই যে, বুলার সাহেবের নিকট যে একখানি হন্তলিখিত পুথিতে 

“নরেন্দ্র গুপ্ত” লিখিতক্শুনিয়া, শশাঙ্ককেই নরেন্্র গুপ্ত করিয়াছেন, 
মেই পুথিতে লেখইসইয়া্ীত বশবর্তী হইয়! এ নামটি লিখিতে পারে, 

স্থতরাং শত শত পুথিই ঠিক হইতে পারে, এক খানি পুথি ঠিক না9 

হইতে পারে। এইরূপ লেখক দ্বার। প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হওয়া! 

নুদূরপরাহত। ইহার বরং প্ররুত ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান অস্তরায় 
স্ব্ূপ। ইহার! পরিশ্রম করিয়া, পাক। জবির ন্যায় রত্বু চিনিয়া। বাহির 

করিতে নারাজ, অথচ পাকা জঙন্ুরী বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্গীব। 

তাই এইরূপ লোকের দ্বার ইতিহাস নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 

অশৌক হইতে পরবন্থী ইতিহাধ লিখিতে বহু তাত্রশাসন ও গিরি 
লিপির সাহাধ্য পাওয়৷ ঘায়, কিন্তু তংপূর্ব ইতিহাস লিখিতে হইলে 
প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ ব্যতীত সাহায্য পাইবার আর উপায় নাই। কিন্তু 

কতকগুলি লেখক স্থির করিয়াছেন, খুঃ পৃঃ ১৫০০ বৎসরের পূর্বের 

আর্ধযগণ ভারতবর্ষে আইসেন নাই, স্থৃতরাং সমস্ত প্রাচীন শাস্ুই 

যতদ্দিনের মনে কর। যায় তাহা নহে। এই শ্রেণীর লেখকই প্রাচীন শাস্ত্র 

গ্রন্থগুলিকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়! থাকেন। পরিশ্রম করিয়া এ শান্তর 

্রন্থগুলি আলোচনা না করাতেই, তাহার! এরূপ ধারণার বশবর্তী 

হইয়াছেন। ইহাদের দ্বারা প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের আশা একেবারেই 
নাই। ইহারা বলেন রাম যে ছিল তাহার প্রমাণ কি? পুরাণের প্রমাণ 

দেখাইলে ইহীরা গ্রাহথ করেন না, চান মিশরের মত পেপাইরাদের 

প্রমাণ। কিন্ত ইহারা বুঝেন না যে, ভারত ভারত এবং মিশর গিশর। 
যেখানে যেমন প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেখানে তদবলম্বনেই ইতিহাস 
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লিখিতে হইবে । আজকাল অনেকেরই ধারণা “রামায়ণ আধুনিক গ্রন্থ।” 
কিন্ত বাঁল্সিকী এই রামায়ণের সমসাময়িক রচয়িতা। প্রায় ৫ হাজার 

বৎমর পূর্ন রামচন্্র ছিলেন, সেই সময় বান্সিকী রামায়ণ রচনা করিয়া- 
ছেনঃ তবে আমরা সে সংস্করণ পাই না, যাহা পাই ভাহা অতি আধুনিক 
সংস্করণ । কিন্তু তাই বলিয়া যে বান্সিকীর 4:১৮ মীযণে কিছুই নাই, 

ইহা অতি অগঙ্গত কথা। ভূতত্ব সংক্রান্ত কোন কথা দ্বার! অতি নহজে 

বাল্সিকী ও রাঁমের সময় নির্ণয় করা যাঁয়। কিন্তু এ দেশের কয়জন 

এতিহামিক ভূতত্বের আলোচন! করেন? 

আমি জ্যোতিষ, ভূতত্ব, বেদ, পুরাণ, বাইবল, কোরাণ, রামায়ণ, 

মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মাহায্যে এই পৃথিবীর পুরাতত্ব লিখিতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সমস্ত শাস্তগরন্থে যাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিতেছি, 
তাহা লইতেছি, যাহা ত্যাগযোগ্য, তাহা ত্যাগ করিতেছি । পরিত্যাগেরও 

একটা নিয়ম আছে। ৬ বস্কিমবাবু “কৃষ্খ চরিতে” লিখিয়াছেন-_ 

(১) “যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহ পরিত্যাগ করিব । 

(২) যাহ! অতি প্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব। (৩) যাহা প্রক্ষিপ্ত নয় 

বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহ! যদি অন্প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে 

তাহাও পরিত্যাগ করিব ।” 

আমিও তাহাই করিতেছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি-- 
“ইহাতে কোন অপ্রাসঙ্গিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটন। লিথি 

নাই। প্রত্যেক বিষয় প্রমাণ সহ লিখিয়াছি। স্ট্টি হইতে প্রাচীন- 
কালের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এতিহাসিক প্রমাণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, বূপক 

ভাঙ্গিয়া প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিয়াছি; রূপকটা শুনিতে যেমন 

অসম্ভব বোধ হয়, উহার প্রকৃত তত্ব শুনিতে তেমনি সম্ভব বোধ হইবে। 
বিদেশী বিচারের আদর্শ অন্ধবিশ্বামে গ্রহণ করি নাই, দুরেও পরিত্যাগ 



(১৯৭ 

করি নাই বা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবন্তী হইয়। তাহার বিচারও করি নাই। 

নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিছ্া যথাসম্ভব এরা ন্মাঁশ। সহ সকল বিষয় 

লিখিয়াছি 

অতি প্রাচীনকালে ভারতে পূর্ণমাত্রায় বিস্ানালোচন! হইত। 

তখন লাপ্রাস, ৌসনীনিউটন প্রভৃতির স্তায় লোকের অভাব ছিল 

না। কাল্ধন্মে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যদিগের সেই বিজ্ঞান-জ্ঞান 

অঙ্জানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে । এক্ষণে পাশ্চাত্ বিজ্ঞানালোকে সেই 

অন্ধকার অপসারিত হওয়ায়, সেই প্রাচীন জ্ঞানের জ্যোতি পুনর্ধবার 

চতুর্দিকে প্রকাশ পাইতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচ্য 
অজ্ঞানান্বকার সমাচ্ছন্ন জ্ঞানের মহিম। কিরূপ স্বীয় জ্যোতি বিকীর্ণ 

করিতে পারিতেছে, তাহার পরিচয়, যথাসাধ্য এই পুস্তকের পত্রে পত্রেই 

দিতে চেষ্ট| করিয়াছি। কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি তাহার বিচার ভার 

নিরপেক্ষ পাঠকের হস্তে । লিখিত প্রমাণ, গৌণ প্রমাণ মধ্যে গণ্য। 

অশোকের পূর্বে মুখ্য প্রমাণ পাওয়। যায় না, স্বতরাং গৌণ প্রমাণ লইয়াই 
ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 

পৃথিবীর একট। সময়ের ইতিহাস একেবারেই নাই। আমি সেই 
সময়ের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি । 

বৈজ্ঞানিক ভাবে যত্তদূর আলোচনা কর! যাইতে পারে) তাহার চেষ্টা 

করিয়াছি প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের স্পর্ধ। রাখি নাঃ তবে যাহার! 

এই পথে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাদিগকে ঘদি কিছু সাহায্য করিতে 

পারি, এই আশাতেই এত পরিশ্রম করিয়া প্রথম সোপান স্বরূপ প্রাগ্ 

এঁতিহানিককালের এই “পৃথিবীর পুরাতত্বগ লিখিলাম। ইহাদ্বার| যদ 

এঁতিহাসিকগণ কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রাঞ্ধ হন, তাহা! হইলেও শ্রম সফল জান 

করিব। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী এঁতিহাসিক, বুঝেন ন| বলিয়া, এ সব 



(১৮) 

দেখিতেই চাঁন না। একটী বাঙ্গালীও বুঝিত্তে চেষ্টা করিলেন না, আমি 
কি করিতেছি এবং ইহাতে কত পরিশ্রম আবশ্যক | 

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক লিখিয়াছেন__ 

“আমাদের ইতিহাসের সকল প্রমাণ আবিষ্কত হয় নাই, কখনও 

হইবে কিনা, তাহারও কিছুমাত্র নিশ্চয় তা"*।৬:₹..নেক প্রমাণ হয়ত 
চির বিলুপ্ধ হইয়। গিয়াছে; অনেক প্রমাণ হ্য়ুত সমস্ত যত্ত চেষ্টা ব্যর্থ 

করিয়া, চিরকাল বা দীর্ঘকাল অনাবিষ্কত থাকিবে। এরূপ অবস্থায় 

কিরূপে ইতিহাস সক্কলিত হইতে পারে? সকল দেশের সন্বন্ধেই এই প্রশ্ন 

জিজ্ঞাদিত হইতে পারে। তথাপি সকল দেশেই ইতিহাস সঙ্কলিত 

হইতেছে। বেজ্ঞানিক রচনা কদাচ চিরসমাপ্চি লাভ করিতে পারে না। 

জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া তাহাকে নৃতন 
মর্যাদায় বিভূষিত করে। ইতিহাসের অবস্থাও সেইরূপ । যততুর প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ততদুর ইতিহাস রচিত হইবে £-_কালে নৃতন 
প্রমাণের আবিষ্কার সাধিত হইলে, ইতিহাস সংশোধিত হইবে7-_ প্রয়োজন 

হইলে পরিবঞ্ভিত হইবে-_যাহ] সত্য, তাহাই বিজয়লাভ করিবে * 1৮: 

আমিও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া এই উপক্রমণিকা শেষ 

করিলাম। কেহ অনুগ্রহ করিয়া! আমার ভ্রম দেখাইলে, আমি তাহ! 

ধন্যবাদ সহকারে সান্ন্চিত্তে গ্রহণ করিব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে দংশোধন 

করিয়৷ প্রকাশ করিব! বাদ প্রতিবাদ ব্যতিত সত্য নির্ণয় হয় না। 

এইখণ্ডে আধ্যদের উত্তর মেরুতে আদিবাস, হিমশিলাপাতে এ 

প্রদেশ নষ্ট, সুমের প্রদেশে আধ্যদের আগমন, জলগ্লাবন এবং মহামেরুতে 

আর্যগণের আগমন, প্রমাণ লহ লিখিয়াছি, এবং সষ্টাব্বও খুষ্টাবন্বারা সময় 

নির্দেশ করিয়াছি । ই 

* সাহিত্য ১৩২১। বৈশাখ। 



পৃথিবার পুরাতন 
প্রথম অধ্যায় 

০সন্মস্তক্ভ 

১। সুচনা 

. প্রাতের পর সন্ধা, সন্ধার পর আবার প্রভাত আসিতেছে__ 
_ দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন আসিতেহে_ এমনি করিয়া 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাথের পর মাস, খতুর পর থতু, 
অয়নের পর অযনন, বৎসরের পর বংসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী 

. আগিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, আবার আমিতেছে। কিন্ত যাহা 

যাইতেছে, তাহা আর কিরিযা আলিতেছে না রাখিয়া যাইভেছে শুধু 
স্থৃতি। প্ররুতিদেবী পৃথিবীর গর্ভে ও পৃথিবীর উপরে সেই স্মৃতিচিহ__ 
কোনটা লুকাইয়া__ কোনটা অস্থিত করিয়া রাখিতেছে। পৃথিবী নীরবে 
ছভাহ বহন করিতেছে; মহাগ্রলর পর্য্যন্ত বহন করিতেই থাকিবে। 

'মাহমও সেই স্তৃতির বিবয় ঘাহা দেখিয়াছে-যাহা জানিতে গারিয়াছে, 

তা | লিখিয়া রাখিয়াছে এবং এখনও রাখিতেছে। প্রক্ৃতি-রক্ষিত স্মৃতি 
ঈ্ট হইবার নহে, রহিয়া গিয়াছে, যখন খুঁজিবে তখনই পাইবে 
ৰা 

মানুষের রক্ষিত সৃতি চিরস্থায়ী নহে-_কোনটা আছে-_কোনটা বা লোগ 



২ পৃথিবীর পুরাতন্ব 
পি পাক্পাসাশিপািশি শিরা পিপাসা টি তাস 

পাইয়াছে। যেটা লোপ পাইয়াছে, আমরা তাহ! নাই বলিয়া নিশ্্ত 

হই__ছিল বলিয়া বড়াই করি মাত্র। কিন্ত উদ্দোগী পুরুষ তূগর্ভ খনন 
করিয়া, ছুগগম গিরিকাঁননে ভ্রমণ করিয়া, জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করতঃ 

জীবনের মায়। পরিত্যাগ করিয়া! পৃথিবী ব্ষিত সেই, গুপ্ততত্ব উদ্ধার 

করিতেছে । আলস্যপরায়ণ পুরুষ “মনা ই* ১ »ুজ্গাল হইতে 

সালে মা” ইত্যাদি বলিয়। তাহ। ইয়া ফুৎকারে উড়াইয়। দেয়, 

বুক ফুলাইয়া, হাত ঘুরাইয়! বলে, "ছিিল5 এখন নাই ।” 
অতি প্রাচীনকালে আর্্াগঞ্ণ কোথায় বাস করিতেন-_-তাহাদের 

আছিলাঁঙ কোথায় ছিল? এই কথার মীমাংসা করিতে বঙসিয়। 
কত জন কত কথ! বলিতেছেন, কত তর্ক তুলিতেছেন, কত স্থান নির্দেশ 

করিতেছেন, তাহার ইয়ন্তা নাই। আবার ঘিনি আলশ্তপরায়ণ, তিনি 

“আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” বলিয়া সে সমস্ত হাসিয়া উড়াইয়া দ্রিতেছেন। 

কেহ বলিতেছেন অসম্ভব-কেহ বলিতেছেন বিশ্বাসযোগ্য নহে-__কেহ 

বলিতেছেন “এই তোমার সমস্ত যুক্তি ফুৎকারে উড়াইয়া দিলাম,” ইত্যাদি 
ইত্যাদি। ইহারা সকলেই সকলকে ভ্রান্ত মনে করেন। 

আধ্যগণের আদিবা কোথায় ছিল, কোন স্থান হইতে তীহার! 

ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যাঁয়। কেহ 

বলেন, ভ্ডাঁল্লতবর্্ই তাহাদের আদিবাসক্ষেত্র । কি প্রাচ্য, কি 

পাশ্চাত্য, সকল পণ্ডিতের মতেই তি পৃথিবীর আদ্প্রুক্। 

ভাঁরতবর্ষই তাহার উৎপত্তি-স্থান। অন্ডএব আধ্যগণের বাসস্থান অন্থাত্ 

অন্বেষণের আবশ্তক কি? প্রত্যেক প্রাচীন জাতিরই পরিচয়-চিহ্ন ভাষা 

ও পুরুষ-পারম্পারিক পরিচয়। আর্য হিন্দুজাতির সেই ভাষ| ও পুরুষ- 

পারম্পারিক পরিচয় ভারত ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যাঁয় না। 

পৃথিবীতে যে কোনও জাতি কখনও উন্নতির উচ্চ নোপানে আরোহণ 



মেরুতর্ত ও 
আপা ০৯৯ িপিিাসিপিসাসসপিশিি সিসি িরিসপসিসিিসিসিসিসিশশি/স্পিক্ 

করিয়াছে, দিগৃদিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও তাহাদের আদি বানস্থানের 

এবং ভাষাভাবের কোনও না কোন নিদর্শন আছেই আছে। ইংরেজ, 

ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, জন্মণ প্রভৃতি পাশ্চাতা যে জাতির প্রতিই 

দৃষ্টিপাত করি না কুন, পি গিয়া উন্নতি লাভ করায় সর্বত্রই দেখিতে 
পাই, তাহার্দের শ্বদেশের রি উজ্জল হইয়াছে । এরপ ক্ষেত্রে স্থুসভ্য 

আর্ধ্য হিন্দুগণ, জন্মভূমির ম্থতি একেবারে বিস্থৃত হইয়া, বিদেশে গিয়া 

বিদেশের সহিত মিশিয়া যাইবেন--ইহা৷ কখনই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় 

একটা উন্নতিশীল জাতি আপনাদের সংখ্যার্ধিক্য হেতু আবাল-বৃদ্ধ- 

বনিতা সকলেই বিদেশে চলিয়া গেল__তাহাদের আদি বাসস্থান 

তাহাদের পরিচয়-চিহ্নরূপে একটি প্রাণীও বিদ্যমান রহিল না-_পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইহ। বড়ই বিচিত্র ও অসম্ভব ব্যাপার সুতরাং আর্যদিগের 
আদি বাসস্থান “আধ্যাবর্তের” অস্তিত্বপরিচয় ঘখন একমাত্র এই 
ভ্ভারতবর্ষেই পাওয়! যাইতেছে, তাহাদের ভাবা ও সাহিত্যের প্রকুষ্ 
নিদর্শন বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্র প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেই যখন বিদ্যমান 

রহিয়াছে, বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় যখন তীহাদেরই বংশধর বলিয়া 
পুরুযান্থুত্রমিক পরিচয় দিতে পারিতেছেন, তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন কোথায় 

আর তাহাদের আদি বাসস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে? 
ভারতীয় আধ্য হিন্দুগণ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, 

তাহাদের জ্ঞান-গরিমায়, পাণ্তিত্য-প্রভায়, জগৎ উদ্ভাপিত হইয়াছিল-_ 

হা অবিসদ্বাদিত সত্য। এ সত্য স্বীকার করিলে মধ্য এসিয়া বা 

ভিত্তরমের হইতে আয্যগণের আগমনের সকল যুক্তিই ফুৎকারে উড়িয়া 
ায়। ধাথেদৌলিখিত নদ-নদী বা। নগর-জনপদাদির বিষয় তাহাদের 
ট গোচরীভূত ছিল বলিয়া, তাহাদের গ্রন্থে তংসমূদ় স্থান পাইয়াছে 
বলিয়া, তাহাদের গ্রন্থে কোন ও নদ-নদী বা জনপদের নাম উল্লেখ 



৪ পৃথিবীর পুরাতন 
পেস 

সশিীিসিস্ি
সা সিসি পাশিসিসিসিপাাি সিসি 

সঅিস্ষিঠা্িস্ম্পীসপাস্প্সস্পী সস্সিস্পিস্টি পিসি 

আছে বলিয়া, সেই নদ-নদী বা৷ জনপদে তাহার! বাস করিতেন, ইহা 

কিরূপে দিদ্ধাত্ত করা যাইতে পারে? উত্তরমেরু-প্রদেশে ছয়মাস রাত্রি 

ও ছয়মাস দিন হইয়া থাকে-_-এ তথ্য তীহারা অবগত ছিলেন। সেই 

অবগতির হেতুই তাঁহারা যে সেই দেশের আলিম অধিবানী হইবেন 

ইহাও কোনক্রমেই স্বদয়ঙ্গম হয় না। সনি 

শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন উত্তরমেরু বাসের অযোগ্য হওয়ায় আর্ধ্যগণ 

দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আসেন_নৈসগিক অবস্থার বিষয় আলোচনা 

করিলেও সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায় না। পৃথিবীর আহ্িকগতি 

ও বার্ষিক গতির বিষয় ধাহারা অবগত আছেন, তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে 

পারিবেন, মেক প্রদেশে কখনই অত্যধিক উত্তাপবৃদ্ধি অর্থাৎ স্ুর্ষ্যের 

প্রথর কিরণ-বিস্তার সম্ভবপর নহে। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর 

গতির বিষয় যেরূপভাবে নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই থে 

মেরুপ্রদেশে হর্যরশ্মিসম্পাতে শৈত্যাধিক্যের হ্রাস ঘটিয়াছিল, তাহা 

উপলব্ধি হয় না। হুর্য্যের প্রথররশ্মি প্রধানতঃ বিষুব-সান্লিধ্যেই নিপতিত 

হয়। বিষুবরেখা হইতে উত্তরে দক্ষিণে যে প্রদেশ যতদূরে অবস্থিত, 

তন্তৎ প্রদেশে তদনুরূপ হৃর্য্যোত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও শৈত্যাধিক্য হওয়া 

সম্ভবপর । মেরুদেশে কচিৎ কুরধ্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া থাকে। পৃথিবীর 

গতি পূর্বাপর সমভাবেই বিদ্যমান আছে-যদি মানিয়। লই, তাহা হইলে 

মেক্প্রদেশে কখনও যে চির-বসন্ত বিরাজমাঁন ছিল এবং সেখানে কখনও 

যে পৃথিবীর শেষ্ট জনগণ বাস করিতেন__তাহা কোন মতেই সপ্রমাণ 

হয় না। যদি কেহ আপনার মত-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর গত্যন্তর 

নির্দেণ করেন-অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তন পূর্ব-পশ্চিমে না হইয়। 
উত্তর-দক্ষিণে হইত ঝাপিয়। নির্দেশ করিতে সাহদী হন_-সে এক স্বতন্ত্র 

কথা (1) | বেদাদি গ্রন্থে মেরুপ্রদেশের যে বর্ণনাভাষ দৃষ্ট হয়, এতকাল 



মেরুতত্ব € 

পরে এখনও সে প্রদেশের সেই অবস্থাই দেখিতে পাই। তখনও যাহা 

ছিল, এখনও য্দি তাহাই রহিল, এতকালেও যদ্দি কোনও পরিবর্তন 

ঘটিল না, তবে কি প্রমাণে মেক প্রদেশের অন্য অবস্থা ছিল, স্বীকার 

করিয়। লইতে পাবি? সোদ অত্যধিক শৈত্োর বর্ণনা নাই, শৈত্যাদির 
যেরূপ উল্লেখ আছে, শরৎ ও হেমস্তাদি সম্বদ্ষেও সেইরূপ উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। আরও শীতের উল্লেখ আছে বলিয়াই যদি উত্তর মেরু- 

বাপ-সিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে হঘত তাহ! হইলে, বেদে যে যে খতুর 
উল্লেথ দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই সেই খতুপ্রধান স্থানেই তো 
আধ্যজাতির আদি বাসস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে? বেদাদিগ্রন্থে মেরু- 

প্রদেশের যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়, সেইরূপ শৈত্যাধিক্য এবং 

ছয়মাস রাত্রি ও ছয়মাস দিন মেরুপ্রদেশে যখন আজিও বিদ্যমান, 

তখন সম অবস্থাসত্বেও সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিবার তাহাদের 

কি হেতুবাদ ছিল? জেন্দ-আবেস্তার উক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া! মানিতে 

হইলেও প্রতিপন্ন হয়__পারপীকগণের কোনও আদি পুরুষ উত্তরমের 

প্রদেশে বাস করিতেন। কিন্তু তাহাতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, 

আর্ধ্য হিন্দুদিগের আদি পুরুষগণ সেই মেক্রুপ্রদেশ হইতে এদেশে 
আগমন করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে আধ্যগণের আদিম বাসস্থান 

ভ্ডালতবর্ষেই ছিল। * 

কেহ কেহ এই মত স্বীকার করেন ন।। তাহারা বলেন (১) 
আধ্যগণ প্রথমে মধ্য এদিয়ায় কাম্পীয়ান হুদরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকস্থিত 

ইল্লা রাজ্যে বাস করিতেন, পরে তথ! হইতে ক্রমে পৃথিবীময় সর্বত্র 
ছড়াইয়া৷ পড়িয়াছেন। তাহাদেরই একদল ভারতবর্ষে, উত্তর-পশ্চিম 

প্রদেশে, হিমালয়ের পদ-প্রাস্তে আসিয়া প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন ডি) 8757 | 
* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথমথ্। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 



৬ পৃথিবীর পুরাতন্ব 
প্্াসটাাসিিতিসিউিসিসিসিসিিউিসিসিসিসিশিসিসিপিসাসিসিসিিসিসিসিসি সি

সি পি িিস্পিপি সি সপিস্সি স্িস্পিসিসপেসিসিস্পি সিসি সিস্পিসিসিস্ি্িস্িস্পিসিসসি পিসপাস্প স্পস্ট 

করিয়াছিলেন। (২) জন্মাণীর অন্তর্গত পোৌলাণগু দেশে অথব 

আ্কাঁশিন্েভিডিস্্! দেশে আধ্যগণের আদি বাসস্থান ছিল। (৩) 

শ্নক্দোলিম্। প্রদেশে আধ্যগণের আদি বাসস্থান ছিল। (৪) 

ন্সিভান্িন প্রদেশ হইতে আধ্যগণ ভরতে আসিয়াছেন। (৫) 

প্রাচীনতম ন্নিশলই মানবের আদি জনভ। (৬) ভক্তল্- 

ম্মে ব্ুত আর্ধ্গণের আদি বাভূমি। “স্থষ্টিস্থিতি-গ্রলম্ব-তত্বে” আমর! 

এই মৃত সমর্থন করিয়াছি * | 

এখনকার মত উত্তর-মেরু প্রদেশ চিরদিন তুষারাবৃত ছিল না। 

এখনকার মত তখন সে এক অজানা দেশ ছিল না। এখনকার মত 

দিগন্তব্যাপী তুধার-ক্ষেত্রও ছিল না। তুধার-ক্ষেত্রের চারিদিকে 
এখনকার মৃত আকাশ ঠেকিয়। থাকা বোধ হইত না। এখনকার মত্ত 

তখন তাহা মানুষের অগম্য ছিল না। এখনকার মত তখন সেখানে 

যাইতে হইলে জীবন উৎসর্গ করিতেও হইত না। এখনকার মত তখন 

জ্ঞানপিপান্থ নাবিকগণকে এ বিপৰসঙ্কুল তুষারাবৃত সমুদ্রে, প্রাণের 

মায়া ত্যাগ করিয়া দিবস-রজনী হতাশপূর্ণ হৃদয়ে অতিবাহিত করিতে 

হয় নাই। 

আজ শৈত্যাধিক্যে যে স্থানের এইকপ দুর্দশা হইয়াছে, এমন 
একদিন ছিল, যখন এ স্থান এত উত্তপ্ত ছিল যে জল পর্য্যন্ত ছিল না। 

পরে ক্রমে জল হইয়াছিল-ক্রমে আবার স্থল হুইয়াছিল। এখন 
যেমন ্শেত্যান্বিক্ষ্যে মান্য যাইতে পারে না, তখন তেমনি 
উক্তাপানিক্ক্যে এ স্থান মানুষের অগম্য এবং বাসের অযোগ্য 

ছিল। ক্রমে এ উত্তপ্ স্থানের উত্তাপ কম হইয়া জীব-বাসের যোগ্য 

হইয়াছিল। তখনও উত্তাপের অভাব ছিল না। ক্রমে এঁ উত্তাপ 

এ. * পৃথিবীর পুরাতন স্পিস্থিতিপ্রলয়-তনব, দ্বিতীয় অধায়। ৯৯ পৃষ্ঠা। 



পৃথিবার পুরাতন 

সুধ্যের গতি প্রদর্শক 

১ন€ চিত্র | 

উত্তর মেরু | নাভিপদা | উন্তর-গোলাদ্বী। 
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মেরুতব ৭ 

স/স্িিসিসি সিপীপিসিসিসিপিস্পিসি সিসি সিস্পিসপিস্িিসিসটি্রসিসি পিসি সিসি শিসপিসিসপা্পিসিস্পিিস্পিসপিি 

হাস গ্রাপ্ত হইয়াছিল-_মানুষ-বামের যোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু তখনও 

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বসন্তের কথাই তখন ছিল না। যখন প্রথম 

ক্মান্যজ্ন বাস করিতে লাগিল, তখনও পৃথিবীর প্রচণ্ড উত্তাপে 

তাহাদের দেহ হকীল হইয়া গিরাছিল। 
এখন যেমন কুধ্যদেব স্বীয় প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা এ তুষারাবৃত 

প্রদেশকে কিঞিন্সাত্রও উত্তপ্ত করিতে পারেন না__তখন কিন্ত তিনিও স্বীর 

ক্ষমূত। বিস্তার করিতে ভ্রটা করেন নাই। তাই নিম্নে পৃথিবীর উত্তাপ 

উপরে সুধ্যের গ্রচণ্ড রশ্মি, মান্বযের দেহ পোড়াইয়। ক্লুওবর্ণ করত । 

চিরদিন কখন সমান যার না। কালবশে পৃথিবীর সে উত্তাপ 

কমিয়া গিয়াছিল। একসময় তথায় চিরবসন্ত বিরাজ করিত। কালে 

সে অবস্থারও পরিবর্তন হইয়া আমাদের দেশের মত শীত দেখা 

দিয়াছিল। ক্রমে সেই শীতের প্রারর্ভাব এত হইয়াছিল যে, মানুষ 

সেখানে থাকিতে পারে নাই, দক্ষিণে গলা ইক্্র। আসিয়াছে । যেখানে 

একদিন উভ্ভাগে মানুষ কৃষ্ণবর্ণ হইঘাছিলঃ এখন সেখানে 

এস্কিমোজাতীয় মানবগণ ্শৈতান্বিক্েেত মলিনবর্ণ হইয়াছে। 

ধাহারা মনে করেন মেকুপ্রদেশ সট্টির আর্দি হইতেই এইরূপ 

তুষারাবৃত আছে, এখনকার মতই চিরদিন তথায় মানুষ যাইতে পারিত 

না, গেলেও প্রাণ হারাইত, তাহার। এ স্থানের ভূমি পরীক্ষা করিলে 

দেখিতে পাইবেন,জননী পৃথিবী সে সময়ের যে চিহ্ন তাহা সযত্বে 

্বীয় দেহে সুরে স্তরে রুক্ষ করিয়াছেন। সাধ্য থাকে, ধাহার ইচ্ছা 

তিনি দেখিয়া লইতে পারেন। সাধ্য না থাকে, পাশ্চাত্য ভূতত্ববিদ্- 

গণের মত বিশ্বাস করুন, পড়িয়া দেখুন, তাহারা অকাতরে পরিশ্রম 

করিয়া এ সমস্ত লুক্কায়িত রত্ব বাহির করিয়া কি আশ্চধ্য তব 
আবিষ্কার করিয়াছেন । 



৮ পৃথিবীর পুরাঁভন্ব 

উম্ম ৬ পাস স্পিস্িপিপিসপিিসপস্পিশি নস 

“হথষ্াস্থিতি প্রলয়তত্বে” পৃথিবীর স্থ্টি হইতে আলোচনা করিম 

যে প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই মেকুপ্রদেশের 

অবস্থা পূর্বাপর সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। হিন্দু ধর্মশান্ত্রেত সে 
প্রমাণের অভাব নাই, তাহাও দেখা গিয়াছে । আরও দেখা গিয়াছে এ 

প্র দেস্পণেই আছি মনুন্মেল জন্ম হইয়াছে । 
মার্কগ্ড়-পুরাণমতে প্রথম অন্রগণ (কৃষ্ণ, রক্ত ও গীতবর্ণ 

মানুষ), দ্বিতীয় (শ্বেতবর্ণ) দেবগণ ( উত্তরমেরু প্রদেশে ), তৃতীয় 

(শ্বেতবর্ণ) পিতৃগণ (স্থমেরু-প্রদেশে )) চতুর্থ (শ্বেতবর্ণ) মনুষ্য 

( আর্ধ্যাবর্তে ) স্থ হইয়াছে । * 

২। আদ মানব। 

স্ষ্ট্িস্থিতিপ্রলয়তত্বে আমা দেখিরাছি সষ্টির প্রথম হইতে 
গ্রধানতঃ দুই শ্রেণীল জীব দেখিতে পাওয়া যায়__ 

(১)ক। আলল্পশ-্পুশ্য কীট। 

খ। স্টান-আ বল্ল যুক্ত শন্বুকাদি। 
(২)ক। আইসসম্পুশ্য মতস্ত। 

খ। আাইসম্ুক্তৎ মত্ত । 

(৩)ক। প্শন্ক্রস্গুন্য মরিস্থপ | 

খ। প্ণন্রম্ুত্ড সরিহ্প | 

(৪)ক। পীলন্কস্পুস্য পাখী । যথা বাছুড়। 
খ। গীলকমুত্ পাখী । 

স্পা শা শিস্পি পিপিপি পিপি ০ এপি শী 

* মাকিগেয় পুর|ণ ৪৮ অধায়। 

স্পিশাসিসিস্পিসিসিসাসিসি সিসি াসিস্পিসিস্পিস্পাস্পিসপস্পিিস্পিস্পিিসিস্পস্সিস্পিস্সিসপিনসি 



মেরুতন্ত নি 
সপ্ন সিপিস্িসিসপিস্পিস্পিসপিসপাসদিসপিস্পিসিপিস্পসটািত ৯ সিসি সিস্ট 

(৫) ক। লিল্লললোন্ম। স্তন্যপায়ী যথা_-মহিষ, হস্তী, গগ্ডার, 

শৃকর। 

খ। লোমশ স্তন্যপাহী। যথা__গো, লোমশ হন্তী ও 
লোমশ গণ্ডার। 

(৬)ক। বিল্লললোন্মা নরসিংহ। 

খ। োম্মস্শ বানর। 

স্থতরাং বানর হইতে মানুষ হম নাই। বানর ও মানুষ এক 

সময়ে পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণীর জীব হইতে সষ্ট হইয়াছে। আবল্শ- 
স্ুস্য জীবের উচ্চতর সংস্করণ বিবিল্লললোন্ন। নল্লনিহহ 
ব। মানবের আদিপুরুষ এবং স্ক7ন-আবল্লপযুক্ত জীবের 
উচ্চতর মংস্করণ বানর ব। বনমান্ুবের আদি পুরুষ। জননী পৃথিবী 
এই উডয় জাতীয় জীবেরই চিহ্ন নিজ দেহে স্তরে স্তরে রক্ষা 
করিয়াছেন। ভূৃতত্ববিদগণ বনু পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত তত্ব 
আবিষ্কার করিয়াছেন। 

আধ্যগণ অতি প্রাচীন কালেই এ তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মতে যথাক্রমে ক্ষুন্ন ছমতুজাটি? পক্ষী, সজ্ঞ 
শ্নললঃ তৎপরে ধাম্মিক স্মন্যু্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 

প্রথমে তিরধ্যকআ্োত। কমি, মত্ত, কুশ্মাদি সরিহ্ছপ, তৎপরে ক্রমে 
উদ্ধক্রতা পক্ষী, অর্ধাকম্সোতা পশু, অন্থগ্রহস্থ্ট নর (নরসিংহ) ও 
বানর, অবশেষে কৌমারস্থটি ধাম্মিক মনুষ্য সষ্ট হইয়াছে । 

৩৮০৯৩ হুষ্টাব্ব বা থৃঃ পৃঃ ১৬৪৩৪ অন্দ হইতে ৪০২০৯ কষ্াব্ব ব। 
১৪৩১৭ থুঃ পৃঃ পধ্যন্ত মঘ। গরান্তধুগ প্রথমার্ধের কাল। এই সময়ে 
মান্ষের আদিপুরুষ শল্রচিহহ জন্িয্নাছে। 

৪২৩২৩ ্ষ্টাব্ব বাঁ ১২২০১ খঃ পৃঃ অব পধ্যস্ত মঘ। গর্ভা 



১০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

ঘবতীয়ার্দের কাল। এই সময় নরসিংহ-মৃত্তির কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে। 

এই উন্নত মৃততিই প্রথম মন্ষ্যমু্তি। এই সমস্ত নানু ক্রষবর্ণ। 
889৪২ সষ্টাব্য বা ১০০৮৫ থৃঃ পৃঃ পর্যন্ত পূর্বকন্তুনী গরভান্তধুগ 

প্রথমার্দের কাল। এই সময় কৃষ্ণবর্ণ মন্তধ্যের বর্ণ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার 

অর্থাৎ তাস বা জুস্ঞম্কর্ণ হইয়াছে। কৃষ্কবর্ণ মানুষ দক্ষিণে 

নামিয়া গিয়াছে। 

৪৬৫৫৮ হুষ্টাব্ব বা ৭৯৬৯ থু: পূঃ অন্ধ পর্যন্ত পূর্ববফন্তুণী গ্ভান্তঘুগ 
দ্বিতীয়ার্ধের কাল । ক্রমশঃ শীত অধিক হওয়ায় এই সময় 

মন্থুযোর বর্ণ আরও পরিষ্কার হইয়াছে । রক্তবর্ণ ক্রমে পরিষ্কার 

হইয়। ৮ লেজ একজাতীয় মনুষ্য দেখা দিয়াছে | রত্বর্ণ 

মানব দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে। 

৪৮৬৭৪ হ্ষ্টা্ব বা ৫৮৫২ পৃঃ পুঃ অব পর্যন্ত উত্তরকন্নী- 

গর্ভান্তঘুগ প্রথমার্দের কাল। এই সময় ম্টেতর্ণ মানব আষ্ট 

হইয়াছে | গীতজাতীয় মানব দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে | |. 

প্রথম শ্বেতবর্ণ মানুষের নাম ভ্রঙ্ষী!। ৪৭৩৭৩ সৃষ্টা্ব বা 

৭১৫৪ থু পৃঃ অবে মেরপ্রদেশে ইহার জন্ম হইগ়াছে । ইনিই 
পৌরাণিক মতের কৌমার-স্থত্টি নামক নবম সর্গের অন্তর্গত প্রথম 
সি ।* স্ৃখ্যসিদ্ধান্তমতে ৪৭৪০ বৎসর পধ্যন্ত গ্রহ, নক্ষত্র, দেব ও 

দৈতামকল কহ ইইয়াছে। সভ্য মানুষ টি ইয়াছে তাহার পরে 1 

৮. স্ এব প্রথমং দেব? চিজ রগমাধ্রিতঃ | 
চচার ছুশ্চরং ব্রন! ব্রহ্ষতধ্যমথ তং ॥ ৩/ 

মদ, ভাগবত প্রথম ক্বন্ধ তৃতীয় অধ্যায় | 
অর্থ-যিনি প্রথমত; পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ কৌমার নামক 

হি তানলম্বন পূর্বক ব্রা্গণরূপে অবতীর্ণ হইয়। কঠোর ত্রন্মচধ্য আচরণ করেন। 

1 পৃথিবীর পুরাতত্ব, হৃতিস্থিতি প্রলয়-তন্ব, ১১ পৃষ্ঠা। 



মেরুতত্ব ১১ 

স্পিস্পিস্পিস্িস্পীি পিীিসিশািিিস্িসিিিসি সিসি সিসি িসিসিসিপপিসিসিসপাউিস্াসিিস্টীপিসিপি শিস সিসি িিসিস্পিসি সি সিসি 

বৃহ অতি-মন্ বুঝা অর্থে অতিবুদ্ধিমান্ যিনি, তাহার নাম ত্রদ্ধা। 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যিনি অর্থাৎ প্রধান অর্থেও ব্রহ্মা নাম * হইতে পারে। 
ইহার আর এক নাম ্বমন্তু। ভগবান নারায়ণের নাঁভিপন্মে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন বলিয়! হিন্দুশান্ধে ইহার এক নাম পদ্মযোনি। 1 

অতীত কল্পের অবসানে তমোভূত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল অতি ভয়ানক 

একার্ণবপ্রার হইয়াছিল, তৎকালে দেবতা বা খধষিগণ কেহই বিদ্যমান 

ছিলেন না। কেবল পুরুযোত্বম মালা দেব সেই নিজ্জন উপদ্রব- 

শূন্য অর্ণব মধ্যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন |&$ বাহইবলে লিখিত 

আছে, পৃথিবী ঘোর ও শুন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, 
আর ঈশ্বরের আত্ম! জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। $ 

“ঈশ্বরের আত্মার জলের উপর অবস্থিত” বলিলে সঙ্গে দঙ্গে একট। মুদ্তির 
প্রয়োজন হয়, নতুবা! জলের উপর ভামিবে কি? সুতরাং এই আত্। 
ুগ্তি বিশিষ্ট। হিন্দুশান্তরে ঈশ্বরের সেই আত্ম ব৷ মুগ্ি পুরুৰ বা নারাঘণ 

নামে কথিত হইয়াছেন । নারা জল_অয়ন স্থান। জলই ধাহার স্থান 

তিপিই নারায়ণ। সেই পুরুষ বা নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি 
সপ পপ স্পীপিস্পাপ পি ০ 

* “বৃহত্বাচ্চ হ্ুতে। ত্রঙ্গা” বারুপুরাণ ৫ আঃ ৪২ মোক । 

1 “পঞ্মং বিষুনাভিকমলং যোনিরুৎপাত্তস্থান' যস্তয ” 

] অতীত করাবপানে তমোভৃতম, জগব্রয়ম্। 
আনীদেকার্ণবং ঘে।রং ন দেবাদযা ন চবয়ঃ1 ৬ 
ততো ন।রায়ণে। দেবো নির্জনে নিরুপঞ্নবে। 
আহ্হিত্য শেবশয়নংএহঘ!প পুরুষোত্তন: ॥ ৭1৯ অঃ কুন্দপুর।ণ পুঃ ভাঃ 

81117662111) 95 10170460011) 870 ৮91) 8170 
081100955 %/85 01101) 01701090001 106 0০901), 4১10 09৩ 
50111 রি 090 17060 ডঃ (100 1700 01 116 41015 
5677 72262756177 71015065600 41777 
1001. টা 4. 24. 3 001. 0100, 3793 18165 00), 09. 



১২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

হইয়াছে। বাইবলের বনু স্থানেই লিখিত আছে, “ঈশ্বর আপনার 
প্রতিমুর্ঠিতেই মানুষ স্থাতি করিয়াছেন ॥ 

“কোন সময়ে, সপ্ত ভগবান নারায়ণের নাভিতে লীলার নিগিত্ত উৎকৃষ্ট 

আশ্চর্যময় ত্রেলোক্যের সারভূত বিমল পঙ্কজ উদ্ভুত হইয়াছিল। বিষুঃর 
এই নাভিপন্ন শত যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ বিস্তীর্ণ। কনকাগুজ 

্রহ্ম। যোগবল অবলম্বনে সেইস্থানে প্রবেশ করতঃ পন্ধেই স্বীয়রূপ উদ্ধার 

করিয়াছিলেন।” * বায়ু পুরাঁণে লিখিত আছে__অব্যক্ত হইতে পৃথিবী 

পদ্মের আবির্ভাব। এই মেরু গিরি এ পদ্মের কর্ণিকা স্থানীয় । ঘিনি 

জগৎ প্রস্থ, যিনি প্রজাপতি, ঘিনি ঈশান, ধিনি দেব দেব চতুন্মুথ ত্রহ্ধা, 

তিনিই এপন্মে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির নিরমান্ুদীবে নাভি 

হইতে জীব জন্মিতে পারে না, স্থৃতরাং ইহা একটি রূপক গল্প। প্রকৃত 

ততটা ইহার মধ্যে লুক্কাম়িত আছে। বাচ্ধুপুরাণে আরও লিখিত আছে, “বহু 

অন্তরদ্বীপ ও বিবিধ শৈল কাননাদি পরিবৃত এই বিস্তৃত পৃথিবী, পান্ম নামে 
অভিহিত হইয়। থাকে বিখ্যাত ব্রক্গলোক হইতে দেব, অস্ত্র ও মনুষ্য, 

লোক পধ্যস্ত সমস্ত স্থান ত্রিলোক নামে খ্যাত। চন্দ্র ও স্ধ্য কর্তুক 

প্রকাশিত গম্ধ, বর্ণ, রস, শব্ধ ও স্পর্শগ্রণান্বিত যাহা জগৎ নামে কথিত 

হয়, তাহার নাম লোকপন্প। শ্রুতি এই জগৎকে পদ্মই বলিয়াছেন । সমস্ত 

তৈলে।কাস,র' বিমলং শীতাাং পঙ্কজমুস্তবৌ ॥ ১০ 
শতযোজন বিশ্তীর্ণং তরুণাদিতাসন্িভম্ 
পিবাগন্গনয়ং পুধাং ক।ধিকাবেশরান্থিতম্ ॥ ১১ 
তম যোগবলেনা:স প্রবিষ্ঠ কনকাগুজ 2। 
উচ্চহার স্থানে রূপং পুরাচ্চতুরানন: ॥ ২৮ | ১ অঃ কুর্পুরাণ পুঃ ভাঃ । 
অবান্তাৎ পৃথিবিপন্ং মেরুপর্বভকর্ণিকম্। ৩৭ | 
তন্মিন পলেমমুতপন্ধে! দেব দেবোশ্ততুন্মখঃ | 
প্রজাপতি পতির্র্ষ। ঈশানো জগত: প্রভূ: ॥ ৪২1৩৪ অঃ বায়ু পুরাণ । 



মেরুতত্ব ৮৩ 

৬৯১ পাসপিশািাশাক্টিশাশিসিসিসিাসিশিশিসাাসিিপিশিশিশিশিশিিশিসপী পিসি পিসি সিসি সিসি পিসি পিস্টিসিপাপিসপিস্পি্পনি 

পুরাণে এইরূপ ক্রমই নিশ্চিত।* প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীই 
পদ্ম এবং উক্তল্লন্টে লই পৃথিবীর নাভি, এই উত্তরমেরতেই ব্র্ধা 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্ম-বৃত্বান্ত-রূপকে ব্দিত হইয়াছে | মেরু- 

প্রদেশের নাম কি? 

বিশ্বামিত্র খষি অগ্লিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, “আমরা 

তোমাকে পৃথিবীর নাভিদেশে ইলা পদের উপরে অর্থাৎ স্থানে স্থাপন 
করিতেছি ।” ৭ এতরেয় ব্রাহ্মণমতে “উত্তর বেদিই ইলার পদ বা স্থান, 

এবং এই স্থানই পৃথিবীর নাভি।” & অতএব পৃথিবীর নাভি উত্তর বেদি 

বা উত্তর মেরুপ্রদেশের নাম যে বৈদিক কালে ইলা ছিল এবং পরে ইলা- 

বৃদ্ধ বর্ষ হইয়াছিল তাঁহীতে সন্দেহ নাই। এই ইলাবৃত বর্ষই নাভিপন্ন। 

খথেদে উচথ্যপুন্র দীর্ঘতম! খধি বলিয়াছেন “পৃথিবীর পরমস্থান 

কোথায়? পৃথিবীর াক্তি কোথায়?” £ আবার তিনিই উত্তরে 
বলিয়াছেন, “এই বেদিই পৃথিবীর পরম স্থান, এই যজ্ঞ ভূমিই পৃথিবীর 

নানি” শু তিনি আরও বলিয়াছেন, “আদিত্যের দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট 

চক্র স্বর্গের চারিদিকে পুন পুনঃ ভ্রম্ণ করিতে তছে, উহ! কখনই জরা- 

* তদেষ। সান্তরাপ। সশৈল বনকানন।| 

পন্মেতাভিহিত। কংস্র। পৃথিবী বহু বিওর। ॥ ৮৭ 
সব্রগসদনং লোক সদেবাহুরমানুবম্। 
ত্রলোকমিতি বিখ্যাত যত্সকৈর্বাবহাধ্যতে ॥ ৮৮ 
চল্্রাদিত্যাবন্তপ্তং বন্তজ্ঞগৎ পরিগীফ়তে। 
গঞ্গবর্ণরসৌপেতং শবম্পর্শ গুণান্থিতম্ ॥ ৮১ 
ভং লোকপন্নং শ্রতিভিঃ পদ্মমিত্য ভিধায়তে। 

এষ নর্ধ া ক্রম; হপরিনিশ্চিত: ॥ ৯৭ ৪১ অধায়| 

1 ইলায়ান্তাপদে বয়ং নাভ! পৃথিবা!ঃ। ৩২৯৪ ধক। (ধগেদ )। 

₹ এতছ্ব। ইলায়াম্পদং সা নাভি । 

$ পৃচ্ছ।মি বা পরনং তং পৃথিবাা; পৃচ্ছামি ষত্র ভুবনস্য নাতি: । ১1১৬৪1৩৪ ধক 

থু ইয়ং বেদি পরো অন্ত: পৃথিব্য অনবং ষক্জে। ভুবনসা নাভি | ১1১৬৪)৩৫ খক 



১৪ যা 

গন্ত হয় না । এই চক্রে পুত্রূপ ৭২০ মিথুন বাস করে।” *  সায়ন- 

মতে ৭২০ মিথুন অর্থ ৩৬০ দিব! ও ৩৬০ রাজ্ি। কিন্তু দিবা ও রাত্রি 
পৃথকভাবে মিথুন হইতে পারে না। দিবারাত্রিকে একসঙ্গে এক মিথুন 

ব্ল| যাইতে পারে। সুতরাং এখানে ৭২০ মিথুন অর্থ ৭২০ অহোরাত্রি। 

৭১০ অহোরাত্রিতে আমাদের ২ বংসর হয়। অতএব এই চক্র যে 

একটা, দ্িবসগণনা-চক্র, তাহা বেশ বুঝ। যাইতেছে । কিন্তু আমাদের 

দেশে ৭২০ দিন গণনার প্রয়োজন কি? ৩৬০ দিন গণনা করিলেই 

ভ এক বংসর গণনা হয়, এবং চক্রটা যতবার ঘুরে তত বৎসর গণনাও 

সহজ হয়। অতএব বুঝ! যাইতেছে ইহা আমাদের দিন-গণনা-চক্র 
নহে। চক্রটি হ্বর্গের চারিদিকে পুনঃ পুনঃ ভ্রম্ণ করে। আমাদের 

৬ মাষে স্বর্গের একদিন এবং ৬ মালে একরাত্রি অর্থাৎ আমার্দের এক 

বংসরে স্বর্গবাসীদিগের এক দিবারাত্ি বা মিথুন হয়। সুতরাং স্বর্গের 

এক অহোরাত্রি বা মিথুন গণনা করিলে আমাদের এক বৎসর গণন কর! 

হয়) ৭২৭ মিথুনে আমাদের ৭২০ বতসর গণনা করা হয়। অতএব 

ম্পষ্টুই বুঝা যাইতেছে যে, এই চক্র স্বর্গের অর্থাৎ ্মেল্পত প্রদেশের 

৭২০ মিথুন গণনাচক্র ।+ পৃথিবী এই চক্রের নাভি-পদ্ম স্বরূপ এবং 
উন্তরমেক্ই পদ্মের কর্ণিকা। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে- ব্রক্গলোক হইতে আগত একজন 

পঁষি বলিতেছেন, “দেবগণ! আমি দেখিয়। আমিলাম, ব্রঙ্গমালোক্কে 

সুর্য উদ্দিত হইলে আর অন্ত যাঁয় না, আবার অন্ত গেলেও 

উদ দত হয় না|”? 

* ছদশার' ন হি তক্জরায় ববি চক্র পরিদামৃতস্য। 
আপুত্র অগ্নে মিখন।সৌ অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তত্ব, ॥ ১1১৬৪ :১১ প্ুক 

1 পৃথিব:র পুরা তত্ব: সষিস্থিতি প্রলয়-তত্ব, ২১ পৃষ্ঠা । 
2. নবৈতত্রননিয়োচ নোদিয়াক় কদাচন। 



মেরুতত্ব ১৫ 

তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে লিখিত আছে, “দেবতাদের এক অহ অর্থাৎ দিন 

আমাদের এক বংসর।”* মনত বলিয়াছেন_-“সুধ্যের যে ছয় মাস 

কাল উত্তরায়ণ, উহ! দেবগণের একদিন এবং যে ছয় মাস দক্ষিণায়ন, 

সেই ছয় মাস কাল রাত্রি।” 1 দেবতার এই এক অহোরাত্রিতে 

মানুষের এক বংসর হয়্। অভএব ব্রক্গলোক এমন স্থানে অবস্থিত, যথায় 

ছয় মাসে একদিন এবং ছয় মাসে একরাত্রি হয়। মেরুপ্রদেশ ব্যতীত 

এমন স্থান আর নাই। অতএব উক্তল্রন্মে্রুই ব্রঙ্গালোক। 
সূ্্য-সিদ্ধান্তেও লিখিত আছে--“নেই প্র অর্থাৎ সুর্য জগং সৃষ্টির 

জন্য ব্রঙ্গাকে স্য্ট করতঃ ব্রদ্গাণ্ডের মধ্যে বনাইয়| স্বম্ং ত্রহ্গাপতকে 

আলোকিত করিতেছে। এই ব্রদ্দাই লোক পিতামহ ব্রন্ধা |” ৪ ্রশ্থা 
যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া বাম করিতেছেন, তাহারই নাম ব্রঙ্গলোক। 

তাহাই আছি ম্বর্গ। $ 

স্গীব মীতার অন্বেষণে উন্তরদিকে বানরসৈন্ত পাঠাইবার সময় 
তাহাদিগকে বলিয়াছিল_হে বানরসমূগণ ! তোমরা সেই পর্বত 

অতিক্রম করিলেই উত্তর সমুদ্রের মধ্যবর্তী হেমময় জ্মহান্ 
সোক্মগিত্ি দর্শন করিবে। সেই স্থান স্বধ্যসঞ্চারবিহীন 

দেব তেনাহং মতোন ম1 বিরাধিষি ব্রহ্ষণেতি। ২ 
নহ বৈ অন্মৈ উদ্দেতি ন নিয্েচতি শকৃৎ দিবা 

এব অশ্মৈ ভবতি যঃ এতামেবং ব্রন্ষোপনিবদং বেদ” 
* একং বা এতদেবানামহঃ যত সংবত্সরত | 

+ দৈবে রাত্রাহনী বর্ম" প্রবিভাগস্তয়ো পুন। 
অহস্ততোদগয়নং রাত্রিঃস্ত।ৎ দক্ষিণায়নম্॥ মনু ১৬৭ শ্লোক । 

সোহঙ্করং জগত সৃষ্ট ব্রঙ্গাণ মণজৎ প্রঃ ॥ ২০ 
তশ্মৈ বেদ|ন্ বরান্ দ্ধ সন্দলোকপিতামহং | 
প্রতিঠাপ্যামধ্যেহথ স্বয়ং পর্য্যোতি ভাবয়ন ॥.২১ (১২ অধ্যায় )। 

€ তপস! হসদৃদ্ধন্য অি স্বর্ণাৎ সবয়স্ত,ব: | 
ওষ্কারপূন্দী! গায়ত্রী নির্দগাম ততো মুখাৎ। বরাঙ্মণসর্বা্ধৃত | 

বন 



১৬ পৃথিবীর পুরাতন্ত 
োপাপাপিসাপিপিশাপাসিিপিপিতাপিসিশিসি্সপিপাপিশিসিসিিপিসিশি পাসিস্পিসিসিন্পি্পিিস্পিপিসপিসপ 

হইলেও পর্বতের প্রভাদ্বীরা এরূপ প্রকাশিত হয়, যেন প্রভাকরপ্রভায় 

প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে । সেই সৌমপর্ধতে বিশ্বব্যাগী ভগবান 

বিষু, একাদশ রুদ্ররূপী শল্তু এবং ব্রহগর্ধিপরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্ম! বাস 
করিয়া থাকেন। * সুতরাং মেরুপ্রদেশ যে ব্রর্দমালোক 

তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

আর ও প্রমাণ আছে । অগ্নি এই মেক্ুপ্রদেশেই প্রথম উৎপাদিত 

হইয়াছিল, খগ্ধেদে তাহার যথেষ্ট প্রমীণ আছে। গৃত্সমদ খষি 
বলিয়াছেন__“অগ্নি প্রথম ইলাল্্রতি বর্ধেই প্রজ্জলিত হইয়াছিল ।” ** 

ত্রত খধি বলিয়াছেন_-“পৃথিবীর নাভি ইলাবুত বর্ষে অগ্ি 

জন্মিয়াছে।” & ভরদ্বাজ ঞ্ষি বলিয়াছেন_-“অথর্ববা খধি পৃথিবীর 

শিরোবৎ পুঙ্কর (পদ্মের বীজকোষ অর্থাৎ মেরু) প্রদেশে প্রথম 

অগ্রি উত্পাদন করিয়াছিলেন 1” 8 দীর্ঘতম|। ঝি বলিয়াছেন, “অগ্নি 

পরম বেমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে” খা বশিষ্ঠ ঝবিও ঠ; এরূপ মত 

প্রকাশ করিরাছেন। বত্সপ্রী খনি বলিয়াছেন, “দিব, প্রদেশে প্রথম 

পপি 

*. তমতিত্রস্য শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পয়সাং নিধি; | 
তর গোমগিরির্নম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥ ৫৩ 

ম তু দেশে! বিশযোহপি তশ্ত ভাসা প্রকাশতে। 
হয়া লঙ্গা।ভিবিজ্ঞেয়ং আ্তপতেব বিবন্ত! ॥ ৫৪ 
ভগবান তত বিশ্বাস শস্ত,রেকাদশী ম্রক:। 

৮. বসতি দেবেশে। বন্ষযি পরিবারিভ? ॥ ৫৫ ৪৩ সর্গ । রামায়ণ অযেধাকাতড | মে 

আঁ প্রথম ইলম্পদে নযিদ্ব:। ২1 ১০। ১খক 

অগ্নি পৃথিবা! নাভ! ইলায়াম্পদে জাত? ১০। ১1 ৩৬ 
$ হামগ়ে দুজরাদবি অথর্বা নিরসন্থত মুগ্ছে। বিশ্বলা বাঘতঃ। 

€ ৬। ১৩। ১৬ধক) তমুস্থাদধাত্ত ধযি: পুত ঈধে ভথবণঃ। (৩1১৬ ১৪ ধক), 

তয়হ পাথো! বৃষ সমীধে (৬1১৬1 ১৫ খক)। 

প্. “স জায়মান পরমে বোমনি 1৮ ১। ১৪৩1২ ধক। 
4 'সজাযঘান পরমে বোৌমন 1” ৭1৫1৭ ধক। 

পাশ ০ 



মেরুতর্তৃ ১৭ 

অগ্রি জন্মিয়াছিল।” | অত্রিপুত্র প্রতিভাম্ব খধি বলিয়াছেন, 

“সকলের প্রিয়ধাম বৃহৎ সদন দিবকে নমস্কার করি” ** “বৃহৎ সদন 

দিব” উত্তরমেরু প্রদেশ। অগ্নির এক নাম ম্নাতিজ্রিম্বী ৷ 

মাতরি আকাশ শ্বা বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আকাশে যে বৃদ্ধি পায়। 

এখানে আকাশ অর্থ পৃথিবীর উদ্ধ প্রদেশ অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ, 

যেখানে অগ্নির প্রথম জন্ম। অতএব দিব, ইলা, পুষ্কর, পরম ব্যোম 

ও আকাশ একই স্থানের নাম। সেই স্থান উত্তরমেরু বা ইলাবৃত 

বর্ষ। দিব, শব্দ হইতেই “দেবলোক” নাম হইয়াছে । খ্খ 

যেখানে মানুষ সেইখানেই অগ্নি গ্রয়োজনান্ুসারে উৎপাদিত হয়। 

মেরুপ্রদেশে প্রথম অগ্রি উৎপাদিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু খষির 

সাক্ষ্যবাক্য আমর! উপরে লিখিলাম। স্তৃতরাং উত্তরমেরই যে আদি 
মানবের জন্মভূমি এবং তৃতভাবন * অর্থাৎ ভূত-সমূহ বা জীব 

সকলের অর্থাৎ সর্ধভূতের আদি উৎপত্বিস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সেই স্থানেই আছি আধ্যমানব ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 

বাম করিতেন। 

বাইবলে এই মেরুপ্রদেশ আদন্ছ (আদ্ প্রথম_অন্ বিদ্যঘান 
থাকা অর্থাৎ প্রথম মন্থুধ্য যেখানে বিদ্যমান ছিলেন বা যে স্থান প্রথম 

বাসধোগ্য হইয়াছিল ) বা আদেন বলে। ণ এখানে ৬ মাসে একদিন 

এবং ৬মাসে একরাত্রি হয়। এই স্থান স্বর্গে অবস্থিত বলিয়া কথিত। 

॥ “দিম্পরি প্রথনং যজ্জে অগ্রিঃ 1৮ ১০ 8৫| ১ খক| 
** “নমো দিবে বৃহতে সদনায় প্রিয়ায় ধাস্পে।” 

+1 “স এষ পর্ধবতে। মেরুর্দেবলোক উদ্াহৃত 1” বায়ু ২৪। ৮৫ গ্লোক। 
* স তু মের; পরিবৃতো ভূবনৈভতিভাবনঃ। ৫৬ ৬৪ অঃ বায়ু পূরাণ। 

৭1115170017 18170 ৮95 117102169) 10৮25 07611010201 

[)016. 101. ড৬৪11010) 00170 72180150 190100) 0256 761. 



১৮ পৃথিবীর টি 
২৭ ৯৭ সিসি সিসি সিটি সিসি সি পিসি সিসি সিসি সিসি িস্লিশস্িসি পিসি সিসি সি সিসিসিিসিস্টিসি সিসি সি 

জেন্দ-আবেন্তা নামক ধারী শব গ্রন্থ তি নিন ইহাতে 

প্রর্ধ/ন্্বস্্রেজো। নামক একট। স্থানের উল্লেখ আছে। এ 

ধর্ধ্যন বয়েজে। ব আধ্যবলতি বা৷ আধ্যব্রও মেকুপ্রদেশের নামান্তর। 

আবেস্ত। মতে এখানে বৎসরে একবার সু্যোদয় হয়। 

অতএব পকল প্রাচীন শান্তর অনুসারেই মেরুপ্রদেশ মানববাসের 

আদিস্থান। ভূতব্ববিদ্গণও স্থির করিয়াছেন মেব্ুপ্রদেশই প্রথম 

বানোপযোগী হইয়াছে । গ্রীকভাষায় ইহার নাম মেরস পর্বত 

(0100101 010705 ), মিশরের ভাষায় 1৩, আসিরীয় ভাষায় মেরুখ 

(১101111)) বলে । (1975 উড 1701)5 1১90170150 1909) 1১236), 

বয় ব্রহ্মা আপনার দেহকে মাঃ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভদ্দাংশে 

স্মী এবং অদ্দীংশে পুরুষ হইলেন ।* এই স্ত্রীর নাম গায়ত্রী দেবী । ৭ 

বাইবলে লিখিত আছে, “মহাঞুতূ ঈশ্বর কহিলেন, চন্টয্যের একাকী 

থাক ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অস্টরূপ সহকারিণী নিশ্মাণ 

করি। পরে সদীপ্রতু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাভিভূত করিয়া তিনি 

তাহার একথানি পঞ্র লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। 

সদাপ্রভ ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক কী নিম্মাণ করিয়া 

তীহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার 

হইয়াছে; ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংদ। ইহার নাম 

লালী হইবে, কেননা! ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন পরে 

আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা রাখিলেন ।” & 

* ধা কাস 1 দেহমদ্ধেন পুরুষোহভবৎ। 
অদ্দেন নারী তদাাং স বিরাজমস্থজৎ প্রভু ॥ ৩২। ১ অঃ মম 

1 “দেহাদ্ধিদস্তরতা গায়ত্রী” মত্সাপুরাণ ৪1 ২৪ শ্লোক । 

4১70 01615010300 5810, 11157010090 0791 07৩ 
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মেক্তত্ব ১৯ 

৯২৬৯৮ সিসি সিসি পি সিসি সিসি সিসি সিসি শিস সিসি সিসি সিসি িসিসিিসিসিসিি সিটি সিসি সিশিস্িিসিিসিসছিিসিিিিসিিসিশপিস্জ 

নর-নারীর স্থির বিষয় ধশ্ম-পুস্তকে বূপকে বণিত হইয়াছে। 
বাস্তবিক এত দিন কন্ঠ! স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। বিবাহ্-পদ্ধতি ছিল না। 

পশ্বাদির ন্যায় স্বেচ্ছা-বিহার ছিল। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ ছিল না। সুতরাং 

মানুষ সংসার-ধর্ম প্রতিপালন করিত না। ব্রহ্মা স্ত্রীলোকের এই স্বেচ্ছা- 

বিহার কতকটা সংযত করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোককে কিয়পরিমাণে 

পুরুষের অধীন করিয়াছিলেন । এই সময় স্্ী-পুরুষ উভয়ে, বিবাহিত 

না হইলেও একজ্রে সংসার ধন্ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

সংসার-ধশ্ম-প্রতিপালনে স্ত্রী, পুরুষের সাহাধ্য করিত, পুরুষ স্ত্রীর সাহায্য 

করিত। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়৷ এক হইয়াছিল অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া 

পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল--উভয়ে মিলিয়া সমাজরপ ব্রহ্মার বৃহৎ অর্থাৎ প্রধান 
পরিচালক হইয়াছিল । তাহাই শান্ত রপকে বর্ণিত হইয়াছে । বাইবল 

ও কোরাণ মঙে ইহারাই আদম এবং ইভা ব| হাবা। আদ্ অর্থ 

প্রথম_-অম্ অর্থ আগমন করা। ঘিনি প্রথম আসিয়াছিলেন ব| সষ্ট 

হইঘাছিলেন, তাহাকেই আদম বলে। ইহাদের সম্থান-সন্ততিই 

আআছছ্পী নামে খ্যাত) ত্রদ্গা ও আদম একই ব্যক্তি এবং আবি 
আধ্য মানব । 

বয়ন্তুব বা ্মননতন নামে এক বিরাট পুরুষ স্বরস্তর রসে গায়ত্রী 
দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, 

10, চ১, ৯00 076 [01৫ 39. ০৭১০৭ ৫, ৫৩) 2৩৩ €০ থা) 
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২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
০৯৭ 

*মৃহ্র্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে “মনম” নামে এক ্ৃষ্টস্থিতিপ্রলয় কর্তা 

পরম দেবতা আছেন তিনিই সমস্ত স্থ্টি করিয়াছেন” * 

তৃপ্ত, পুলস্ত্য, পুলহ, ত্রতু, অস্থিরা, মরীচি, দক্ষ, ভব, অত্রি ও বশিষ 

এবং স্থায়স্তুব নামে স্বরভ্ুবের বা মনস দেবের পুত্র (ত্রহ্মার পৌত্র ব 
সান্সগুত ) এবং শতরপ) পায়ে এক কা) জনিয়াছিল / মানস অথ 

“মন” হইতে জাত নহেমনস্ হইতে জাত ব| মনসের পুত্র / এজন 
ইহারাই প্রথম স্মন্নহ্নয, মনুষ্য বা মাঙ্গুষ | 

৪৭৬১৬ ক্ষ্টাব্ বা ৬৯১০ খুঃ পৃঃ অবে স্বাসস্ভু্ব মন্থ 

মেরুগ্রদেশের মন্থু হইয়াছিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই 
তীহার নাম মন্থ (মন্ অর্থ বুঝা)। কোন প্রদেশের সর্ব প্রথম রাজাকেও 

মন্গ বলে। তিনিই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। শতরূপার সহিত তাহার 
বিবাহ হইয়াছিল। এই স্বার়ভুব মন্তু ও শতব্দপাই প্রথম বিবাহিত 
দম্পতি। স্বায়ভূব মন্থুই প্রথম বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন । 
ইহাদিগের বৈধ সম্থান-সন্ভতিই পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত এবং সভ্যজাতি 
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । এই জন্যই স্থায়ুব মন্্ুকে মানবজাতির 
আদিপুরুষ এবং তাহার পিতামহ ব্রঙ্গাকে সর্বলোক-পিতামহ বলে। 

মন্থ হইতে মানব নাম হইয়াছে। স্থারস্তুব মন্ু ৪৭৬৯৬ ক্ষ্টাব্স বা 
৬৮৩১ খৃঃ পৃঃ পথ্যন্ত ৮« বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। 

বাইবলে লিখিত আছে, আদমের ১৩* বৎসর বয়সে শেখ নামক 
এক পুত্র জন্মিয়াছিল। "ক্স ভর” নাম আদি ভাষার নহে, ইহ। 

সংস্কৃত শব । স্ৃতরাং হ্বযস্তুব শব্ধ স্শেখ শব্দেরই অনুরূপ ছিল। 
শেখ ও স্বয়ভূব একই ব্যক্তি। 

সপ ই 

* মহ।ভারত শাস্তিপর্ব ১৮২ অধ্যায়। 



৩। বর্ষ-বিভাগ 

ত্ায্ব মন প্রিযব্রত ও উত্তানপাদ নামে ছুই পুত্র এবং প্রস্থ 

নামে এক কন্যা ছিল। দক্ষের সহিভ প্রস্থতির বিবাহ শুইয়াছিল। 

গ্রন্তির গতে ছফষের কতকওলি ক] জগ্মির/ছিল, তধে ঢ৪ ঝষির 

সহিত খ্যাতিনায়ী * কন্ঠার, মরীচি খধির সহিত স্ভৃতির, অঙ্গিরা 
ঝষির সহিত স্মৃতির, পুলন্ত্য খষির সহিত রীতির, গুলহ খষর সহিত 

ক্ষমার, ভ্রতু খধির সহিত সন্রীতির, অত্র ঝষির মহিত অনহ্য়ার, বশিষ্টের 

সহিত উত্জার বিবাহ হইয়াছিল। ইহাদের সন্তান-সন্ততি দ্বারাই গৃথিবী 

পূর্ণ হইয়াছে। 

স্বারোচিষ, ওঁভ্তমি, তামপ এবং রৈবত নামে আর চারিজন, 

বাস্তবের পরে মন % হইয়াছিলেন, ইহার! প্রিক্ব্রতেল পুত্র: 

পৃথিবীর চারিটি স্বতন্ত্র প্রদেশে ইহারা রাজত্ব করিতেন 

স্বাল্োছিন্ব জদুদবীপের মনত  হইযাছিলেন। ইনি দ্বিতীয় মনত! 

ইহার অপর নাম আত্রীর্ষ। 

* খ্যাতি; সত্যথ সম্ত.তিঃ স্মৃতি; প্রীতি; ক্ষন] তথ! । 
সম্গিতিশ্চানুশুয়। চ উর] * * তথ] ॥ হত 

তৃগুর্ভাবোমরীচিশ্চ তথ! চৈবাঙ্গির! মুনি; । 
পূলস্তা; পুলহশ্ৈব জ্রতুশ্চবিবরন্তথ। | ২৮ 
অত্রির্বশিঠঠটোে * * ৯ 

খ্যাতাদা! জগ; কন্তা দুনয়ে! মূনিন্তন ॥ ২৫। ৭1১ আশ ঝিষ্ুপুরাণ 
স্বারে|চিষশ্চোত্তমিশ্চ তামনে। রৈবতস্তুথ| | 
প্রিয়ব্রতা্বয়াহোতে চত্বারোমনবোন্তথা ॥ ২৫ | ১1 ২ আশ বিধুপুরাণ 
অনেকরত্বনিচয়ে! জানুনদময়ো গিরি: | 
ভূগোল মধাগো মেরুরুভয়তর বিশিগত; ॥ ৩৪। ১২ শধাসিদ্ধান্ত। 
ভূগোল মধ্যস্থিত উত্ভয় মের হইতেই নানা রত সমন্বিত বব্ণময় পর্দাত নিগউ 

প++ 

- 



১৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

জন্মাণী, হ্ইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইটালী, অস্থীয় প্রতি লইয়া এক 

ছীপ এই সময় ছিল, প্রিয়ব্র পুত্র উক্তন্নি এ দ্বীপের মনু হইয়- 

ছিলেন। ইনি তৃতীয় মন্ত। 

আফ্রিকা মহাদেশে প্রিয়ব্রত-পুত্র তাঁমঅতন? মঙ্গু হইয়াছিলেন। 

ঠহাকে তমাহু (]থথথা।) বলে। ইনি চতুর্থ নল | 

এগিয়। মাইনর ও তৎ্সন্সিহিত প্রদেশ লইয়। আর একটা দ্বীপ ছিল। 

এখানে প্রিয়ব্রত-পুব জৈব তি5 মঙ্ধ হইস্মাছিলেন। ইনি পঞ্চম মন্থ। 

এই চারি মন্তর মধ্যে উত্তমি মুর বংশ হিন্নস্পিল|বিপ্রবে 

ধ্বংস হইয়াছিল। স্বারোচিষ ( আগ্ীধ ), তামদ ও রৈবত মন্গুর বংশ 

জলল্পাবনে ধ্বংস হইয়াছিল। 

অধ্যাপক ম্যাকৃদ্ ডগ্কার বলিয়াছেন_“স্পেতান্বাস বা ডাইওনিসাস 

নামক রাজা ৬৭১৭ খুঃ পৃঃ অন্দে রাজত্ব করিতেন” * যেগাস্থিনিস্ 

বলিয়াছেন, “বেকদ্ হইতে আলেক্জাগ্ডার দি গ্রেট পধ্যন্ত ১৫৩ জন 

গাঁজা ৬৪৫১ বংসর রাজত্ব করিয়াছেন ।” ৭ প্রিয়ব্রতেরই গ্রীক উচ্চারণ 

স্পেতাত্াস। বেক ও ডাইওনিসাস একই ব্যক্তি। * * 

এই গণণানুণারে (৬৪৫১ + ৩২৬) ৬৭৭৭ থৃঃ পৃঃ পাওয়া যায়। ৬৭৭৭ 

খুঃ পুঃ পর্যন্ত বেকসের ব| দক্ষেসের বা আগ্রীধের রাজন্বকাল ধরা যাইতে 

পারে। ৬৮৩১ হইতে ৬৭৮১ খুঃ পুঃ পধ্যন্ত ৫০ বৎসর প্রিঘব্রত মেরুপ্রদেশে 

হইয়/ছে। জাধুনর অর্থ হ্র্ণ। জশুনদীজাত স্বর্ণ। এই নদীর উভয় পাঙপ্থ মৃত্তিক! 
বাযু ও শ্যাকিরণে বিপাচিত হইয়া স্র্ণরূপে পরিণত হয় বলিয়া ব্বর্ণের এক নান জাশুনদ । 

জু নদ হই'তই এই থাঁপের নাম জনু বাপ হইয়াছে। 
1 বিশ্বকোষ, মিশর শব্ধ | 
*:10৯ 1)0006125 11151992081, ৬০], 19, 

(পৃথিরীর ইতিহার প্রথম খণ্ড ১১ পৃষ্টা ) 
1 ১1088১01701069) 2001600 11740) 2 215 

* * মেগাস্থেনিস ১৬৭ পৃষ্টা । 



পথিবার পুরাতন 

২নৎ চিত্র । উর গোলাদ্ধ | 

মেরু প্রদেশে পূর্বসখে দাডাইয়! দেখিলে 

এইরূপ দেখিবেন | 

11111111105, 01001011017. 





মেরুততত ২৩ 

সি পিসি সিসি স্পা সী সিসিসিসপিসিিিিশীি সি িসিস্টিসি সি িশিিসিটিসি টিসি শিপ সিসি টিসি সিসি স্িসিিস্ি সিসি সিসি স্পিসপিসপি সিসি 

রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপরে তাহার পুত্র রী স্বারোচিষ মন্ধ নাম 

গ্রহণ করিয়৷ জন্বদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। তখন মেরুপ্রদেশস্থ রাজ্যই 
জমবদ্বীপ * নামে কথিত হইত। অন্য ছয় দ্বীপ নাম তখনও হয় নাই |” 

* পুরাণে জন্থু অর্থ জান ফল। কিন্তু ইহার প্ররুত অর্থ-(১) 

জম্ ভক্ষণ করা+ব সিন্ধু অর্থাৎ যে সিন্ধুকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ পর্বত । 

২)জ্জয় করা7 অনু জল অর্থাৎ ঘে জলকে ( সমূদ্রকে )জয় করে 

অর্থাৎ পর্বত। (৩) জ্ জাত+অন্ব জল অর্থাৎ যে জল হইতে 

জাত বা জলের নীচে হইতে উিত হয়, যথ। পর্বত । এই তিন অর্থেই 

জন্বু শব্দে পর্বত বুঝায়। জাপানী ভাষার জম্ অর্থ পর্কৃতি। এই জগ 
( মেরু) গম্বর্ধত হইতেই তপ্রদেশের নাম অম্দ্বীপ হইয়াছে । 

রাজা আদ্রীত্থ মেকুপ্রদেশ ও ত্দন্তগ্তি অন্ান্ত প্রদেশ অর্থাৎ 

জমৃদ্বীপকে, হিমবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ধ, হরিবর্ষ, ইলা বৃতবরণ, রম্যকবর্ষ, হিরগ়্- 

বর্ষ কুরুবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও কেতুনালবর্ধ এই নয়টি বর্ষে বিভক্ত করিয়া 

তাহার নয় পুত্রকে দিয়াছিলেন। নয়টি পর্বাতোঁপরি এই সনক্া্টি অর্ধ 
বা বিভাগ ছিল। (২নং চিত্র ) 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে-_“জন্ু, প্রক্ষ শাল্সলী, কুশ, ক্রোঞচ, 
ও পুর এই সপ্তদ্বীপ ক্রান্বয়ে, লবণ, ইক্ষু, সরা, সপ, দধি, ছুপ্ধ এবং 

জল এই সপ্ত সমুদ্র ছারা সর্ধত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। এই সমস্ত দ্বীপের 

ঠিক মধাস্থলে জন্দুন্বীপ্পী অবস্থিত। ভাহার মধাস্থলে স্বর্ণ পর্বত 

মেক অবস্থিত। এই সুবর্ণ পর্বত এই পৃথিবীরূপ পন্মের কণিকা অর্থাৎ 

বীজকোষরূপে সংস্থিত। মেরুর দক্ষিণ দিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে 

কিম্পুরুষবর্ষ, তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে রম্যক তত্পরে 

হিরগুয়, তৎপরে ভারতবর্ষের ন্যায় উত্তর কুরুবর্ধ। মেরুর পূর্বদিকে 

ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ধ, ইহাদের মধ্যে ইলাবুতবর্ধ । তাহারই 



২৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পিপিপি সপ সস 

মধ্যে স্থবর্ণপর্বত মেরু অবস্থিত। মেরু সমন্ত দ্বীপের উভ্তন্ে 

অবস্থিত। মেরুর উপরিভাগে ব্রদ্মার বিখ্যাত মৃহাপুরী 1” * 

বায 7 নিঙিতি অই তের বর ভারতবধর্। পানে 
বিখ্া/ত। ইহার পরে হেমকৃট পর্বতে কিম্পুরুষবর্ষ, তছুত্তরে নিষধ, 

পর্বতে হরিবর্ধ। হরিবর্ষের পর মেরুপ্রদেশেই ইলাবৃতবর্ধ। ইলাবৃতের 

পর নীল পর্বতে রম্যকবর্ধ, তদুত্তরে শ্বেতপর্্বতে হিরপুঘবর্ষ। হিরণুয় 

বধের পর শৃঙ্গবান পর্বতে কুরুবর্ধ । দক্ষিণোত্তরের বর্ষদ্ধয় শন্ুক্কা- 

কালে অবস্থিত। মেরুপ্রদেশস্থিত ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে তিনটি বর্ষ 

ও দক্ষিণে তিনটি বর্ষ |” 1 

* জণুর্রক্ষাহ্রয়ে! দ্বীপৌ শাল্সলাশ্চ।পরে দ্বিজ | 
কুশ ফৌকন্তথা শাক? পুক্ষরশ্ৈব সপ্তম: ॥ ৫ 
এতে ঘপ। সনুদ্েন্ত সপ্তসপ্তাভরাবৃতা; | 
লবণেন্দুরাসপা্দধদুগ্ধ জলৈঃ সমম্ ॥ ৬ 
জশুৰাপো সমন্ত(ন|মেতেষণং মধ্য সংস্থিতঃ 
তনযাপি মেরম্মেজেয় মধ্যে কণক পর্বত: ॥ ৭ 
পন্মসাসা শৈলেশত কণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৯ 
ভারত, প্রথমং বনং ততঃ কিন্পুরুষং স্মৃতম্। 
হরিবধং তথেবান্তান্মেরো দক্ষিণতে। দিজ ॥ ১২ 
রমাকঞ্চোত্বরে বধ" তশ্মৈ বানু হরগয়ং। 

উত্তরাকুরবশ্চৈব বথা,বৈ ভারতং তথা ॥ ১৩] 

ভদ্র্বং পুর্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে | 
বধে দ্ধে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োন্মধো ইলাবৃতম্ ॥ ২৩ । খ২ অংশ, বিষুপুরাণ | 
সব্ধেষ[: দ্াপবনাণাং মেরুরুত্তরতো। যতঃ॥ ২০1 ৮] ২ অংশ বিষ্ুপুরাণ 
মেরৌরুপার মেয় ব্রহ্মণ প্রাথতাদিবি ॥ ২৯। ২1২ অংশ বিষুপুরাণ 

+ ইদ: হৈমবতং বমং ভারত নাম বিশ্রুতম্। 
হেমকুটং পরং তম্মান্না়! কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ২৮ 

নৈষধং হেমকুটন্ত হরিধবং তদুচাতে। 
হঁরিবব1ৎপরঞ্চের মেরোশ্চ তদ্লাবৃতম্ ॥ ২৯ 
ইলাবৃত পরং নীলং রমাকং নাম বিশ্রুতম্। 
রমাৎ পরতরং শ্বেতম্ বিশ্রুতং তদ্ধিরগয়ম্ ॥ 

পেপাসিসসিপিপিপি পাপ িসিশ্পিসপি সিসি 



মেরুতত্ব খ্৫ 

০০১৩৯১০১ ৯ পস্সিশি সমস সস্িসিসিসপিসিিসিস 

হুধ্যসিদ্ধান্তমতে_-পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে উভয় মেরুপ্রদেশেই হ্বণময় 
রত্ববল পর্বত উখিত হইয়াছে। তাহার উর্ধগ্রদেশ অর্থাৎ 
উতরমেরতে ইন7টি দেবতা ও মঙধিগণ বাদ করেন এবং নিয়প্রদেশে 

অর্থাৎ দক্ষিণমেরুতে অহথরেরা, বাস করে। উভয় মেরুর মধ্যে মহাসমৃন্, 

মেখলার স্যায় চারিদিকে অবস্থিত হইয়া দেবাস্থর ক্রমে ভূমি বিভাগ 

করিয়াছে। উভয় মেরুর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্বাদি দিকক্রমে চারিটি দেব- 
নিশ্মিতা পুরী আছে। পূর্ব তৃবুত্তপাদে ভ্ডত্রীশ্রবর্ষে যমকোট-পুরী, 

দক্ষিণে ভ্ডাল্লতবর্ষে লঙ্কাপুরী, পশ্চিমে কেতুদ্মালবর্ষে 

রোমকপুরী, উত্তরে বু্ব্রুবর্ধে দিদ্ধপুরী অবস্থিত। তৃবৃত্ের 

প্রত্যেক চতুর্ধাৎশ্শে পরস্পরের অন্তরে এই নগরী চতুষ্টয় অবস্থিত । 
তাহাদিগের নিকট হইতে তুল্য উত্তরে দেবাধিষ্টিত মেরুপ্রদেশ অবস্থিত । 

বিষুবস্থিত রবি এ চারিটি নগরের উপর দিয়! যায়। তাই এই নগর- 

গুলিতে বিষুবছায়া পড়ে না, অক্ষোন্নতিও নাই । উভয় মেরু অথাৎ 

উত্তর ও দক্ষিণ দুই মেরুতেই উদ্ধাকাশে দুইটি ধ্রবনক্ষত্র আছে। 

নিরক্ষদেশ হইতে ছুই ধ্রবই ক্ষিতিজরেখায় দেখা যাইবে, ফ্ুবন্ধয় ক্ষিতিজ 

গোলে অবস্থিত; এজন্ত তথাকার লন্বাংশ নর্ববই' এবং মেকুর অক্ষাংশ 
নক ই।”* অতএব ভদ্রাশ্ববর্ষ, হিমবর্ষ, কেতুমালবর্য এবং কুরুবর্ 

হিরগ্য়াৎ পরঞচাপি শৃঙ্গবাং্ত কুরুণ্মৃতম্ ॥ ৩০ 
ধনুঃ সংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে ছেবষে দক্ষিণোত্তরে | 
দীর্ধাণি তত্র চতারি মধামং তদিলাবৃতম্ ॥ ৩১। ৩৪ অধ্যায়। 

অনেকরত্বনিচয়ো জাধুন্দময়ো গিরিঃ | 
ভূগেলমধাগো মেরুরুতয়ত্র বিনিগতঃ। ৩৪ 
উপরিষ্টাৎ স্থিতান্তস্য সেন্দ্র/দেব মহবয়ঃ | 
অবস্থাদঙ্রান্তদ্বৎ দ্বিষস্তো হন্যোন্তমা শ্রিতা; ॥ ৩৫ 
ততঃ সমন্তাৎ পরিধি: ক্রমেণায়' মহা: | 
মেখলেইবস্থিতে। ধাত্রযা দেবাহ্রবিভ(গকৃৎ | ৩৬ 



২৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পেপি্িপশশীতপিশস্পিস্পাস 

এই চারিস্থান হইতেই উত্তরমের ৯* অংশ দূরে অবস্থিত। উত্তল্র- 
7ক্মনলভ বা! ইলাবৃত বর্ষ কোথায়, তাহা পরিষ্কার বুঝ! গেল । (২ নং চিত্র) 

সুয্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে-_“ভদ্্রাশ্ব অর্থাৎ যমকোটির উর্ধাকাশে 

যখন জ্রুক্্য থাকে তখন ভারতে (লঙ্কায়) উদয়, কেতুমালে অর্থাৎ 

রোমকে মধ্যরাত্রি এবং কুরুতে অর্থাৎ সিদ্ধপুরে তখন তাহার অস্ত হয়। 

আবার ভারত বা লঙ্কায় মধ্যাকাশে হুধ্য আদিলে ভারত, কেতুমাল, 

কুরু এবং ভদ্রাশ্ববর্ষে যথাক্রমে মধ্যাহ্চ, উদয়, মধ্যরাতি এবং অন্ত হইয়া 

থাকে” * 

উত্তরমেরুর নিকট বুরুবর্ধ হইলে একপ হইতে পারে না। এরূপ 

অবস্থায় ভারত ও কুরুবর্ধ পরস্পর বিপরীত দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিষুব- 

স্পা ১-পিশি2 550 তি 9 5 211৮৮5 এশাশাটিটি 5 িশশাশর্লুলশিশ শীশ্াশাটা টি শীট শা ীীশীটিপাশীশীিট শশিাাটিতোশিশীটি 

সমন্ত।ন্মেক্মধা তত, তুলাভাগেবু তোয়ধে। 

ছাপেষু দিক্ষু পূর্ববাদিনগষো| দেবনিশ্মিতাঃ ॥ ৩৭ 
ভুভ্তপাদে পুর্বনাং যমকোটিতি বিশ্ুতা। 
ভদ্বাশ্ববথে নগরী স্বর্ণ প্রাকারভোরণ। ॥ ৩৮ 
যাম্যায়াং ভারতবধে লঙ্কা তন্মিন্ মহীপুরী । 
পশ্চিমে কেতুমাল।খো রোমকাখা। প্রকীহিত। ॥ ৩৯ 
উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুকুবনে প্রকীিত।॥ ৪০ 

ভুবৃন্ত পাদ বিবরান্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিগিতাঃ। 
তাভাশ্চোত্তরগে। মেরুস্তাবানেব স্রাশ্রয়; ॥ ৪১ 

তাম।মুপরিগে! যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ। 
ন ভান বিবসুচ্ছায়। নাক্ষসোন্রতিরিষাতে | ৪২ 
মেরুরুতয়তে! মধো ফবৃভারে নভঃস্তে | 

নিরক্ষদেশসংস্থানানুভয়ে ক্ষিতিজা শ্রয়ে ॥ ৪৩ 

অহা নাক্ষোচ্ছয়ন্তান্ ফ্রবয়ো। ক্ষিতিজস্থয়োঃ | 
নব(তলম্বকাংশাস্্ মেরাবক্ষাংশকাস্তথ! ॥ 8৪1 ১২ অধ্যায়। 

* ভদ্রাঙ্বে(পরিগঃ কুয্যাৎ ভারতেতুদয়ং রবিঃ | 
রাত্রাঙ্ধং কেতুমালেতু কুরাবন্তময়স্তদ্র | ৭৩ 
ভারতাদিষু বষেষ তদ্বদেব পরিভ্রমন্। 
মধোদয়াদ্ধরাত্রন্ত কালাৎ কুয্য।ৎ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৭১। ১২ অধ্যায় 



মেকুতত্ ২৭ 

রেখার উপর দিয়া সমস্থত্রে থাকা আবশ্যক। ততদ্দরপ ভদ্রাশ্ব ও 

কেতুমালবর্ষও পরস্পর বিপরীত দিকে পূর্ব পশ্চিমে বিষুবরেখার উপর 
দিয়া সমস্থত্রে থাক। উচিত । আছে ও তাহাই | * 

বিষুবরেখার উত্তরাংশে পৃথিবীকে দুইভাগে ছেদন করিলে বিধুব- 

রেখাসহ দক্ষিণ গোলাদ্ধের উপরিভাগে কোন চরে ক দণ্ডায়মান হইয়া 
দেখিলে, তিনি তাহার উত্তরে সিদ্ধপুর, দক্ষিণে লঙ্কা, পূর্বদিকে খমকোটি- 

পুরী এবং পশ্চিমে রোমকপুরী, বিষুবরেখার উপরে অবস্থিত দেখিবেন। 

এখন ছুইভাগ একত্র করিলে দেখিবেন, উত্তরমের ঠিক মধ্যস্থলে এই 

চারি প্রদেশের সমান উক্ভল্ে অবাস্ৃত। অন্য কোন স্থান হইতে 

এরূপ দ্রেখা যায় না। এইভাবে উত্তরমেরুতে গিয়। দর্শক দেখিবেন সুয্য 

যথাক্রমে যমকোটিপুরী, লঙ্কা, রোমকপুরী এবং সিদ্ধপুরের উদ্ধ দিয়া 

ঘুরিতেছে। উত্তরমেরু প্রদেশের দক্ষিণে সাইবেরিয়ার উত্তরে যে উত্তর 

কুরুবধ, ভারতবর্ষ ও তথাতে এক সঙ্গেই সুয্যোদয ও স্ুধ্যান্ত হয়। 

সুতরাং এ উত্তর কুরুবধ সে উত্তর কুরুবর্ধ নহে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা 

যাইতেছে যে, উত্তরমের প্রদেশে বাদ না খাকিলে। বিধুবরেখার উপরে 

উত্তর কুরুবর্ষ হইতেই পারে না। অতএব আছি আানজেজ 

শ্সেক্সপ্রছেশ্ে বাসেল ইহা এ্রকাটি অবকাউ- 

প্রন্মাঞ্। (২নং চিত্র) 
স্থয্যপিদ্ধান্ত জ্যোতিব গ্রন্থ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্ৃতরাং প্রামাণিক । 

পৃথিবীতে এমন আর কোন স্থান নাই, যেখানে দর্শক দণ্ডায়মান হইলে 

হুয্যের এরূপ গতি দেখা যায়। ভাঙ্করাচাধ্যও লিখিয়াছেন-_পুরাণ- 

বিদেরা এইরূপ বর্ণন। করিয়াছেন যে, এই (মেরুপর্বত) জ্রন্গাল 

জল্মভুন্টি এবং ইহা পৃথিবীর নাভিপন্মস্থ কণিকা অর্থাৎ বীজ- 

*্* অন্বেহপি বমশত্রস্থ মন্যান্তেহধ; পরম্পরং | 
ভদ্রা্ব কেতুমালন্থা লঙ্ক(সিদ্ধ পুরশ্রিতাঃ॥ ৫২] ১২ অধ্যায়। 



২৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
৯৯০৯৯ পিসি িসিসপিসিপিাসিপিস সিসি িসিস্টিসিসিসপিস্টিসপিস্পিস্লি্িসি সিসি সিসি সিটি সস সপ সিপিসিলিসাসিপিসিস্টি সি সরিসিসিস্পাসসিিসিশিসসিসি সিসি 

কোষস্বরূপ।” * পৃথিবীর নাভি বলিলে উত্তরমেরু প্রদেশ ভিন্ন অন্ত 

স্থান বুঝায় না। আল্টাই পার্বত্য প্রদেশ পৃথিবীর নাভি হইতে পারে 
না। এসিয়ার নাভিও বলা যায় না । উত্তরে উত্তরমেরু, দক্ষিণে হিমালয় 

পর্ববত, এই সীম! মধ্যে আল্টাই পর্ববতকে নাভি বলা যাইতে পারে। 

সুতরাং যদি কেহ সাইবেরিয়ার দক্ষিণস্থ আঁলউাই পন্্বতক্ে 
পৃথিবীর নাভি বা মেরু প্রদেশ বলিতে চান তবে তিনি বিষম ভ্রমে 

পতিত হইবেন। বাস্তবিক এ প্রদেশকে মেরুপ্রদেশ বলা যায় না। 

উহার প্রাচীন নাম স্ব্ন্মেল্পভ প্রদেশ। যথাস্থানে স্থমেক প্রদেশের 
বিষয় লিখিত হইবে। 

অতএব স্বায়ন্ুব মনু, প্রিয়ব্রত ও তৎপুন্র আগ্বীপ্র, এই উত্তরমেরু 
প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। “আছি 
স্নান” লোকপিতামহ ব্রক্ষা এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করিরাছেন। 

মেরু শব্দের অর্থ (মি ক্ষিপ্ত, রম্ ক্রীড়া করা অর্থাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া যেখানে 

পড়া করে) দ্বারাও আধ্যদিগের তথায় প্রথম বাস বুঝা যায়। স্তরাৎ 

দি মানবের লীলা-ভূমি এই উত্ভতলক্ষেক্ভ প্রদেশ। এই 

স্থানই যে আদল, এই স্থানই যে ঞ্রন্ন লক্সেভেগী, 1 তাহা 
বোধ হয় এখন সকলেই হদুম্তর্ষ্ন করিতে পারিবেন । 

আশ্মীধ ৪৭৭৭১ ক্ষ্টাব্স বা ৬৭৫৬ খুঃ পৃঃ অব পর্যান্ত এই মেরু 

প্রদেশে (ইলাবৃত বর্ষে) রাজত্ব করিয়াছেন। 
শা, 

বু নি 

এ ক্কা। 

শীল পিপিপি শিডিত ১ ৮ শশিিলিপ স্পা শী » শশী ীশীশীিপীলাশপীশিত তিশা পিপিসপাশাপ্পিস্পাশপাশিপাপিশীে পিপল শি 

* ভ্রুহিণ জন্ম কুপন কর্ণিকা ইতি চ পুরাণবিদোহমুমবর্ণয়ন ॥ ৩১ ভুৰন-কোষ। 
ণ* 1716 টা 01016 9০0৭ 191705 200 0০001010165 ৮1101 

[, ডা 08 062660) তা25 006 21205, ৬৪০2০, 0% 

076 0০০৫ [০ [08102 উি০001999.178197 7072, 



৪1 কাল গণনা । 

গ্ীদদশে পার্থিব মংবৎ (1101000170 157 ) নামে একটি অর্ধ 

প্রচলিত আছে । খঃ পৃঃ ৫৫৯৮ অন্ধ হইতে এই বৎসর গণনা আন্ত 
হইয়াছে । গ্রীকগণ ভারতবর্ধবাপী আর্ধাদিগের বংশজাত একটি শাখা 

বিশেষ। স্থতরাং এই অব্ধের মূল ভারতবর্ষে নিশ্চয় পাওয়া! যাইবে। 

প্রথম খণ্ডে সি স্থিতি প্রলয় তত্বে দেখাইয়াছি ১১৩২৫ থ্ঃ পৃঃ 
হইতে ব্রহ্ষচক্রে ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতি অনুমারে অন্ধ গণনা আরন্ত 

হইরাছে। 

বাইবলে লিখিত আছে, ঈশ্বর যষ্ট দিবসে মানুষ স্যটি করিয়াছেন 

সকলেই মনে করেন এই ছয়দিন বুঝি আমাদের ২৪ ঘণ্টার দিন। কিন্ত 

তাহা নহে। বাইবলে লিখিত আছে--প্রহুর নিকট একদিন এক 

সহ বংসরের লমান। * অতএব প্রতিদিনের পরিমাণ এক মহত 

বংলর ধরিলে ৫ দিনে ৫০০০ বত্সর হয়। ১১৩২৫ থ্ঃ পৃঃ হইতে 

৫০০০ বৃত্সর বাদ দিলে ৬৩২৫ থঃ পৃঃ পাওয়া যার়। অতএব বুঝা গেল 

বাইবল মতে খু: পৃঃ ৬৩২৫ হইতে মানুষ টি আরস্ত হইয়াছে । 

এতদমুদারে খুঃ পৃঃ ৬৩২৫ অনে আদমের জন্ম ধরা যাইতে পারে 

জলগ্লাবন একটি প্রধান ঘটনা। ইহার পূর্বেই সভ্যমান্ব কষ্ট 
হইয়াছে। নোহের সময় মহাজলপ্লাবন হইয়াছিল । আদম হইতে 

নোহ্ পধ্যন্ত বংখাবলী ও জীবিতকাল এইরূপ লিখিত আছে। % 

* 006 02) 15 ৮10) 001,010 25 2 00005810 ১0815, 

0170 & 0)0058170 721 85 010 2). (11. 1,001, 3. 8, ) 

৭" 131010, 0610, 010, 5. 3-32. 



৩ নর পুরাতত্ব 
িসপাস্পিস্সিস্সি পাস্পিস্সিিসি নিরিহ নে .. -২ািিটিিসিসিউিশিসিটি পািসিস্পিসাশিস্িশি শিপ পিসি সিসি পিস 

সিসি পািস্পিস্পিসিস্পিিসিা 

রঃ প্রথম পুত্র জন্ম তৎ্পরে মৃত্যু সম্পূর্ণ 
রি 

পর্যন্ত কাল। পর্য্যন্ত কাল। জীবিত কাল। 

১। আদম ১৩০ ৮০০ ৯৩০ 

২। শেখ ১০৫ ৮০৭ ৯১২ 

৩] ইনোস ৯০ ৮১৫ ৯৪৫ 

৪1 কৈনন ৭০ ৮৪৯ ৯১০ 

€| মহলেল ৬৫ ৮৩০ ৮৯৫ 

৬। যেরুদ ১৬২ ৮০০ ৯৬২ 

৭।| উনৌক ৬৫ ৩০০ ৩৬৫ 

৮ | মথুশেলেহ ১৮৭ ৭৮২ ৯৬৪৯ 

৯। লেমেক ১৮২ ৫৯৫ ৭৭৭ 

১০। নোহ ৫০০ 8৪৫০ ৯৫০ 

১৫৫৬ ৭০১৯ ৮৫৭৫ 

নোহের ৬০* বৎসর বয়সের সময় জলপ্লাবন * হইয়াছিল, স্থৃতরাং 

আদমের জন্ম হইতে নোহের পুত্র জন্ম পথ্যন্ত ১৫৫৬+১*০ বৎসর এই 

১৬৫৬ বংসর পরে জলগ্লাবন হওয়া জান] যাইতেছে । মাস্থষের বয়স ৯০০ 
বা ১০০০ বৎসর হইতে পারে না। হিন্দু শান্ত্রেও মানুষের বয়স ৯০ বা 

১৮০০ বংসর, বা তদপেক্ষা! অধিক পরমাযু লিখিত আছে। বাইবলের 

প্রমাণে অবশ্যই তাহা! সমধিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিতে 

গেলে বয়সের এই পরিমাণ গ্রহণ করা যায় না। অতএব আদম হইতে 

নোহ পর্যযস্ত কেবল এই ১ জন রাজাই নহে, আরও রাজা ছিলেন। 

মু”! আদি পুস্তক গ্রভৃতি প্রথম পাঁচখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। 

১৪৫১ থ্ঃ পৃঃ অন্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ৭ সুতরাং খঃ পৃঃ পঞ্চদশ 

দু যাস 0380. 0, 7-6. 
ণ 1311019 1)60৮. ০1). 34. 95. 



মেরুতত্ব ৩১ 

শতাৰের প্রথমার্ধে তিনি এই পুস্তকগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন । এই 

সমর তিনি সমস্ত নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না। তাই যে 
কমুটি নাম পাইয়াছেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকের বয়দ অধিক 

ধরিয়া মিল করিম়্াছেন। প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই এপ হইয়া থাকে। হিন্দু 

শাস্ত্রে সে প্রমাণের অভাব নাই । 

আদম হইতে মহা জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ১৬৫৬ বৎসর, আদমের জন্ম সময়, 

পূর্বপ্রাপ্ত ৬৩২৫ থ্ পৃঃ মধ্যে বাদ দিলে ৪৬৬৯ থঃ পৃঃ পাওয়া যাইতেছে । 

স্বতরাং এই গণনাস্ুদারে ৪৬৬৯ থ্ঃ পুঃ অন্দে জলগ্লাবন হইয়াছে, ধরা 
যাইতে পারে। 

বর্তমান সময়ে সমস্ত সভ্যজগতে যত প্রকার অন্দ গণনা আছে, 

তন্মধ্যে হিন্দু শান্ত্রোক্ত যুগগণনা সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। তদ্যতীত সমস্ত 
সভ্যজগতের মধ্যে গ্রীকদিগের অব্ব গণনাই সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন। 

৫৫৯৮ খৃঃ পুঃ তে অবশ্তই কোন একটা বিখ্যাত ঘটনা হইয়া থাকিবে। 

সেই ঘটন। ধরিয়া এ অব গণনা আরম্ত হইয়া থাকিবে । 

মেগাস্থেনিসের উক্তি ও ম্যাক্স ডঙ্কারের মত অনুসারে আমরা 

স্পেতাশ্বাস বা! প্রিয়ব্রতের কাল ৬৭৮১ খ্ঃ পুঃ পাইয়াছি। স্বতরাং 

আদম যে ৬৩২৫ খঃ পৃঃ অবের বহু পূর্বের জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা 

নিশ্চয়। 

মহাজলপ্লাবন আসিয়া মহাদেশের একটি প্রধান ঘটনা । এই ঘটন! 
হইতে গ্রীকগণের অন্ধ গণনারস্ত ধরিলে ৫৫৯৮ থ্ঃ পৃঃভে মহাজলপ্লাবন 

ধরিছে হয়। তাহা হইলে ৫৫৯৮ সহ আদম হইতে জলপ্লাবন পর্য্য্ত 
১৬৫৬ যোগ দ্রিলে ৭২৫৪ থুঃ পৃঃ অন্যে আদম বা ব্রদ্ধার জন্ম হইয়াছে, 
ধরিতে হয়। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্ত স্থায়ভুব মন্গুর রাজত্বারস্তকাল 
৬৯১০ খৃং পৃঃ পাওয়া গিয়াছে। শ্বায়স্তুবের পিতা মনস্ (বিরাট) 
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তৎপিতা ব্রদ্ধা, স্থতরাং ছুই পুরুষে ৭২৫৪ খুঃ পৃঃ হইতে ৬৯১০ খুঃ পুঃ 

পর্য্যন্ত ৩৪৪ বৎসর হইতে পারে না। এজন্য আমরা নোহের পুত্র জন্ম 

পধ্যন্ত ৫০ বৎ্সরই ধরিলাম, জলপ্লাবন পধ্যস্ত অতিরিক্ত ১** বৎসর 

বাদ দরিলাম। আমরা যথাস্থানে দেখাইব, মহাঁজলপ্রাবনের পর নোহ 
প্রায় ৯* বৎসর জীবিত ছিলেন। 

১০* বৎসর বাদ দিলে আদম হইতে নৌহ পর্য্যন্ত ১৫৫৬বৎসর পাওয়া 

যাইতেছে । ৫৫৯৮ খৃঃ পৃঃতে জলগ্লাবন ধরিলে তৎসহ আদম হইতে 

নোহ পধ্যস্ত ১৫৫৬ বংসর যোগ করিলে ৭১৫৪ থৃঃ পূঃতে ব্রহ্ম! বা 

আদমের জন্মকাল পাওয়া যাইতেছে । এই গণনাতে স্বায়ন্তুব মঙ্ুর 

(৭১৫৪-৬৯১১ ) ২৪৪ বৎসর পূর্বে ব্রন্ধার জন্মকাল হইতেছে । ইহাতেই 

বোধ হয় যে, এই সমন্ধ মধ্যে আরও কয়েক পুরুষ ছিলেন, তাহাদের 

নাম পাওয়। যায় না। যাহ! হউক এই গণনান্ুমারে বাইবলের লিখিত 

ব্যক্তিগণের নিগ্ললিখিত সময় পাওয়া যাইতেছে____ 

নাম বয়স সষ্টাব থু: পৃঃ অব 
৪৭৩৭৩ হইতে ৭১৫৪ হইতে 

১1 আদম ১৩০ ৪৭৫৯৩ ৭৯২৪ 

| শেধ ১০৫ ৪৭৬০৮ ৬৯১৭ 

৩। ইনোস ৯5 ৪৭৬৯৮ ৬৮২৯ 

৪1 ঠকনন ৭5 ৪৭৭৬৮ ৬৭৫৯ 

৫ | মুহল্েল ৬৫ ৪৭৮৩৩ ৬৬৯৪ 

৬। যের্দ ১৬২ ৪৭৯৯৫ ৬৫৩২ 

৭ | ইনোক ৬৫ ৪৮০৬৩ ৬৪৬৭ 

৮। মথুশেলেহ ১৮৭ ৪৮২৪৭ ৬২৮৪ 

৯1 লেমেক ১৮২ ৪৮৪২৯ ৬০৯৮ 

১০; নোহ ৫০৩ ৪৮৯২৯ ৫৫৯৮ 
১৫৫৬ 
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২ ২২ সিসি শিিিসিপিসিসিসিস্িসিিসি সিসি িসিসিসিস্িসিসিিসিসিসিসিস্িসিসিসিসিসিসিসিসিসি সিসি সিসিসিসিসিসিিসিস্পিপিস্পিসিপিস্িসি সিসি সপিস্পিস সি 

হিন্দুশাস্ত্রমতে স্বায়ভূুব মন্থ হইতে মহাজলপ্লাবন পধ্যন্ত নিয়লিখিত 
২৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায়_-( ১) স্বায়ন্ব মন্গু, (২) প্রিয়ব্রত, 

(৩) আশ্ীধু, (৪) করব, (৫) শিষ্টি, (৬) রিপু, (৭) চক্ষুষ, (৮) 
চাক্ষ্ষ, (৯) উরু, (১০) অঙ্গ, (১১) বেণ, (১২) পৃখু, (১৩) 
অন্তর্ধান, (১৪) হবিদ্ধীন, (১৫ ) প্রাচীনবহী, (১৬ হইতে ২৫ পধ্যস্ত ) 

১০ জন প্রচেতা, (২৬) দক্ষ, (২৭) ইন্দ্র।* 

এই সমস্ত রাজাদিগের মধ্যে আগ্রীবের নিকট হইতে ঞ্রুব রাড 

সিংহাসন অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইহার! উভয়ে 

সমকালের লোক, তজ্জন্য ইহাদের দুইজনের রাজন্নকাল ১ জনের 

পূণকাল ধরা হইল। প্রিয্বব্রত ৬৭৮১ খুঃ পৃঃ পথ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন, 
তাহার পরে মহাজলপ্লাবন পধ্যস্ত (৫৭৮১--৫৫৯৮) ১১৮৩ বৎসর, ক 

হইতে ইন্দ্র পথ্যন্ত ২৪জন রাজার মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে, গড়ে প্রত্যেক 

রাজার পূর্ণ রাজত্বকাল ৫০ বৎসর পাছা যায়। তদমুমারে প্রত্যেক 

রাজার রাজত্বকাল এইরূপ পাওয়া যায়__ 

নাম রাজত্বকাল ৪৭৬১৬ কষ্টা ৬৯১০ খবঃ 

হইতে পৃঃ হইতে 
১। স্বায়স্তব মন্ধু ৮০ ৪৭৬৯৬ ৬৮৩১ 

খ। প্রিয়ব্রত ৫০৩ ৪৭৭৪৬ ৬৭৮১ 

৩। আতগ্রীধ ৪ ৪৭৭৫০ ৬৭৭৭ 
৪1 ঞ্রুব্ ৪৬ ৪৭৭৯৬ ৬৭৩১ 

€। শিষি ৫০ ৪৭৮৪৬ ৬৬৮১ 
৬। রিপু ৫০ 9৭৮৯৬ ৬৬৩১ 

৭। চক্ষুষ ৫০ ৪৭৯৪৬ ৬৫৮১ 
৮। চাক্ষুষ ৫০ ৪৭৯৯৬ ৬৫৩১ 

শি স্পা চি 

*. বিষুপুরাণ ১ অংশ ১১) ১৩১ ১8; ১৫) ২২ অধ্ায় | 

৩ 
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২৮৯ পি লস তাস শিএছি পিউ পসিলসিসপপি সিস্ট উিশাপশশীিটি সি সাশিটিস্িসিপশশাটিসি শাশিপািশিশিিশিসিশিসিিসপিসিসপাসিসসপস্পিসপ সিসি সি পস্পিস্পিি 

নাম রাজত্বকাল হষ্টাব থুঃ পৃঃ 
৯। উর ৫০ ৪৮০৪৬ ৬৪৮১ 

১০। অর্গ ৫০ ৪৮০৯৬ ৬৪৩১ 

১51. রগ ৫০ ৪৮১৪৬ ৬৩৮১ 

১২) পুথু ৫৩ ৪৮১৯৬ ৬৩৩১ 

১৩৬। অন্তর্ধান ৫০ ৪৮২৪৬ ৬২৮১ 
১৪। হবির্ধীন ৫০ ৪৮২৯৬ ৬২৩১ 

১৫। প্রাচীনবহী ৫০ ৪৮৩৪৬ ৬১৮১ 
১৬। গপ্রচেতা ১ম ৫০ ৪৮৩৪৬ ৬১৩১ 

১৭। গ্রচেতা ২য় ৫০৩ ৪৮৪৪৬ ৬০৮১ 

১৮। প্রচেতা ৩য় ৫০ ৪৮৪৯৬ ৬০৩১ 

১৯। প্রচেতা ৪র্থ ৫০ ৪৮৫৪৬ ৫৯৮১ 

২০।|। গ্রচেত। ৫ম ৫০ ৪৮৫৯৬ ৫৯৩১ 

২১। প্রচেতা ৬ ৫০ ৪৮৬৪৬ ৫৮৮১ 

২২। প্রচেতা ৭ম ৫০ ৪৮৬৯৬ ৫৮৩১ 

২৩। গ্রচেত্া ৮ম ৫5০ ৪৮৭৪৩ ৫৭৮১ 

২৪ | গ্রচেত। ৯ম ৫০ ৪৮৭৯৬ ৫৭৩১ 

২৫। গ্রচেতা ১ম ৫5 ৪৮৮৪৬ ৫৬৮১ 

২৬। ক্ষ ৫০ ৪৮৮৯৬ ৫৬৩১ 

২৭। হন ৩৩ ৪৮৯২৯ ৫৫৯৮ 

এরিয়ান মেগাস্থেনিসের যে বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতে 

লিখিত আছে-_ডাইওনিসাসের সময় হইতে চন্ত্রগুধের সময় পর্য্যন্ত 

ভারতভবাদিগণ ১৫৩ জন রাজা এবং ৬০৪২ বতসর তাঁহাদের রাজত্বকাল 

গণনা করেন। * সুতরাং ৬০৪২ বৎসর সহ চন্ত্রপ্তপ্ের সিংহাসনারোহণ 

কাল ৩২৭ খৃঃ পৃঃ যোগ করিলে ৩৩৬৯ থৃঃ পৃঃ পাওয়া যায়। এই সময় 
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স্সিপেসস্পিপিপীশীিপপসস সিস্ট পাস্টাসিপাসীাসিসসিসিপসপস্পিশিস্সাসসসিসসি 

ডাইওনিসাস বর্তমান ছিলেন। তিনি কৃষিকার্ধ্য গ্রথম প্রচলন 

করিঘাহিলেন। পুরাণে লিখিত আছে, বেণ রাজার নন্দন পৃথু কৃষি 
কাধ্য প্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন, সুতরাং ডাইওনিপাস ও পৃথু এক 

ব্যক্তি। উপরে ৬৩৮০ খুঃ পৃঃ হইতে ৬৩৩১ ধৃঃ পু: পর্যন্ত পৃথুর রাজত্ব 
কাল পাইয়াছি। স্ৃতরাং এই গণনানুসারে ৬৩৬৯ থুঃ পৃঃতে পৃথুর 
রাজত্বকাল পাওয়। যাইতেছে । ্থতরাং এই প্রণালী অস্থসারে 
রাজত্বকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

অতএব ইন্দ্রের ৩৩ বসর রাজত্বকালে ৪৮৯২৯ হষ্টাবকে বা ৫৫৯৮ 

খু: পৃঃ অব এপিয়ায় মহাজলপ্লাবন হুইয়াছে। এই সময় গ্রীকদিগের 

পূর্বপুরুষ এবং ভারতবাসী আধ্যদিগের পূর্বপুরুষ এক সঙ্গেই বাস 
করিতেন। 

আভাস ভি পিশাসিি টিসি িস্পিসীস্টিস্পিসাসিসিিসপাাসপসপিস্পিসপা 

৫। হিমশিলাপাত। 

ত্বায়ভূব মন্থর দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদের পুর, প্রশ্ুব, আমীখের 

পর জন্ৃদ্বীপের (উত্তর মেরুস্থিত) ইলাবৃতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

রাজ! ফ্রবের পূর্বেই প্রবনক্ষত্র মাবিককৃত হইয়াছে । রব (ফর অর্থস্থির) 
নক্ষত্র এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে । এই ফরব নক্ষত্রের নাম অন্ুসারেই 

উত্তানপাদ পুত্রের নাম ধরব হইয়াছিল । এই ছুই ঞ্ুব এক করিয়াই 

পৌরাণিক ধ্রবচরিত্র রচিত হইয়াছে | 
মেরুপ্রদেশে গ্রব নক্ষত্র মাথার উপরে থাকে, এই জন্যই রাজ! ধরব 

মৃত্যুর পরে প্রবলোকে বাদ করিতেছেন বলিয়া তাহাকে সম্মানিত করা 

হইমাছিল। মেরুপ্রদেশে ধরব যে রাঙ্গত্ব করিয়াছেন ইহ! তাহার একটি 

প্রমাণ। তিনি ৪৭৭৯৬ হৃষ্টাব ব| ৬৭৩১ খৃঃ পৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া- 

ছিলেন। তৎপরে তংপুত্র শ্ণিষ্টিঃ শিষ্টির পরে ততৎপুত্র লিপু? 
_বিপুর পরে তংপুত্ চক্কুষ, পরে তৎপুর চাক্ষুজ্ম রাদা হইয়াছিলেন। 



৩৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
সিপিিসিসিসিসিডিসিিসিিউিসিসপিশী পিসি সিসি পিস্িিসিিসি সিসি সিিসিপিসিসিসিপি পিপাসা সিসিতিসিসিসিছিসিিউিসিিসিিসিসিসিসিসিসিসিসিসেছিত 

মহারাজ চাক্ষুবের সময় 9৭৯৪৭ হৃষ্টাব্ৰ বা ৬৫৮০ খুঃ পৃঃ অবে হিমশিলা- 

পাতে উত্তরমেকরুগ্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল। * 

আধ্যগণ পূর্বেই তাহ| জানিতে পারিয়াছিলেন। বিঞুঃপুরাণে 

লিখিত আছে__যে প্রদেশ মাত্রে ধ্রব অবস্থিতি করিতেন, প্রলরকালে 
সেই প্রদেশ চ্ষম্ত প্রাঞ্ হইয়াছিল। + 

মহাভারতে লিখিত আছে--“মাল্যবান পর্বতের লোকদমূহ রজত 

বা শুত্রবর্ণ । তাহারা ত্রদ্ষলোকচু)তি হইয়া তথায় বাস করিতেছে । 
কেহ কেহ বা জুক্ব্যলো্কে বাস করিতেছে, আবার কেহ কেহ 
হুধ্যের প্রভাব সহা করিতে না পারিয়া চ্তদ্রলোক্টে বাস 

করিয়াছে ৮ ও 

জেন্বআবেস্তা নামক পারপীক ধশ্মগ্রন্থে লিখিত আছে--“অহর 

মজ্দ ন্যিমন্কে বলিলেন, পৃথিবীতে শীঘ্রই অত্যান্ত শীত পড়ি 
ভয়ানক লল্লরজ্র পাত হইবে । তাহাতে অরণা, পর্বত এবং উপত্যক! 

এই তিন স্থানবাী ত্দী-লই ধিবহজল প্রাঞ্চ হইবে। অতএব তুমি 

* পৃথিবীর .পুরাতত্ব, স্থষ্স্থিতি গ্রলয়-তন্ব ১০১পৃষঠা 
1 যাবন্মাতে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতে! ধবঃ। 

ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূত সংপ্রবে ॥ ৯২৮২ আশ | 

ক্ষয় অর্থক্ষি ্গীণ হওয়! বাঁ লোপ পাওয়।। কেহ কেহ বলেন, মেরুপ্রদেশ 
এখন যেমন অবস্থায় আমরা দেখিতেছি। চিরদিন এইরূপই ছিল । এই ক্ষয় শব দ্বারা 
তাহারা বুঝিতে পারিবেন, যাহ। ছিল তাহ! না থাকাকেই ক্ষয় হওয়া বা লোপ 
পাওয়। বলে। মেরুপ্রদেশে এমন কিছু ছিল যাহ! একদিন ক্ষয় হইয়া গিয়। বর্তমান 
অবস্থ! হইয়াছে । 

নু যোজনানাং সহত্রাণি পঞ্চষণ, মাঁলাবানথ। 
মহারজত শঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানব ॥ 

ব্হ্লৌক চুাত। নর্বেব সর্ষে সর্বেষু সাধবঃ | 
রক্ষণার্থ তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্ || 



মেরুতত্ব ৩৭ 
পেপসি সি 

ত৯১পিসিসপিশিি? 

রি 

একটি নিরাপদ স্থানে লব * অর্থাৎ প্রাচীরবেষ্টিত স্থান নিশ্মীণ কর, 

এবং মেখানে মানুষ, গরু, ভেড়া) কুকুর, পক্ষী ইত্যাদির বীজ ও অগ্রি 
রক্ষা কর। ৭ 

* “বর” বৈদিক শব । বেদে ইহার. অর্থ আবৃত স্থান। আবেন্তার বর 

শের অর্থও আবৃত ব| রক্ষিত স্থনি। শুর্ধ্যা ধরি বলিয়[ছেন_- 

সেমোবধুযুরভবদখিনান্ত|মুত| বরা । 
শ্।ং যৎপত্যে শস'তীং মনসা সবিভাদদাৎ ॥ ৯ | ৮€ল। ১৩ম 

অর্থাৎ শুধ্য ঘে গৃহ মনে ইচ্ছ। করিয়ছিলেন, অশ্বিনী চক্জের বাহক হইয়া সেই 
উভয়কে এ বিস্তৃত আবৃত স্থান (অস্তাচল) প্রদান করিল; অর্থাৎ চত্ত্র ও পূর্ধ্য 
এই সনয় এক নক্ষত্রে ছিল। অশ্নী নক্ষত্র উত্তয়কেই লইয়! আবৃত হ্বানে গমন 
করিল অথাৎ শুধা অপর আক!শে। সুতরাং এ আকাশ হইতে আবৃত স্থানে গমন করিল 
বহধ্যান্ত হইল। এইদিন অনাবসা। ছিল। এগ্থলে “বৃ” ধাতু আবরণ করা অর্থে 

“বর” শব্দের অর্থ আবৃত স্থান! পতি অর্থ এখানে গৃহ | রমেশ বাবু এই খকের অর্থ 
করিয়া ছেন, “শ্ধ্য| মনে মনে পতি গ্রার্থন। করিতেছিলেন। তাহাতে হৃধ্য যখন 
শু কে প্রদান করিলেন। তখন নোন ঠাহার বিব।হাাঁ ছিলেন, কিন্তু অখিষ্ধয়ই 
ভাহার বর শপে পরিগৃহীত হইলেন।” রমেশ বাবু এই থকে ছাধাকন্য। শৃর্যার 
বিবাহ ও গাতি]ুহ গনন অর্থ করিঘাছেন। কিন্তু বোর অন্ত গমন এই ধকের 

প্রকৃত অর্থ। 

৭ 22, 09 পি] ৯1102) 501) 0£ ৬1521017861 01)07 075 

00010001900 076 ভরে] 71015 210 00110109191], ঢা 

5121] 101110 076 061০0) 000] 00507 01)01) [106 1012601191 

01710 05 নিবে ছি070015 01600100000 ভি) 070 2181) 

10910 51)095-12195 91] 00107) 05০01 80 21060৮10001) 01) 1079 

11210050101) 01 17001081105, 23,400 1 07৩ 07765 

50115 01 1002565 91791] 1)011517) 07950 11796 1156 11 006 

২৮110017055) 210 0105 015৮ 1150 011 06 10195 01 016 

10001715115) 2170 00056 11781 116 10 016 10050110606 

0816) 01061 0০ 51761667 01 5080165. 24, 11761600916 

[00156 076০ 8 ৬1২৯1901025 2: 110170-0790100 01 ০৮০7 

5106 01 0)6 51810, 2100 (01006101110 006 56605 ০৫ 



৩৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
৬৯০৯৯ পিসিসিস্পিসিসিিসিসশিসিপিসিসিশিসিস্পিসিসপিসিস্পিসপিস্পিস্পিস্পিস্পিপািসিস্সিসিসি সিসি পিসি পিসি সিসি সিসি পিসি সস এ 

ধযিম আদেশাম্বরূপ দুইটি বর অর্থাৎ আবৃত স্থান নিশ্বাণ করিয়। 

তাহার একটিতে শ্রেষ্ঠ (সভ্য) মনুষ্য জাতির বীজস্বরূপ স্ত্রী-পুরুষকে 

রক্ষা করিলেন, আর একটিতে গবাদি পশু রক্ষা! করিলেন । বিবিধ প্রকার 

উৎকৃষ্ট বৃক্ষের বীজ আনিলেন। বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট ফলের বীজ 

আনিলেন। কোনরূপ বিকৃত আকারের মন্কয্কে বরে আনিলেন না । 

অর্থাৎ কেবল শ্বেতবর্ণ মানুষকে এখানে স্থান দিলেন। % 

51661) 2170 0১:61), 91106100005, ০0 01105, 2170 01160 

101521100 ]165.11)6161016 17910 006০ 2 ৬4১1২, 1017 

95 ৪. 110105-01090100. 017 2৮৪1) 51068 06 (76 500816, 6০0 706 

৪17 21009961001 1060) 2 ৬ঠো৬, 1000 85 2. 71111110-010071 

01 6৮৩1৮ 5106 ০ 6 504816, 10 19 7 10910 101 79015. 
$61001020 (1091076515661), 7১, 6. 
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0100810 6০01 6৮615 1100, 00 05106061065 50015 



মেরুতত্ব ৩৯ 

পাস সপিস্পি স্পাস্পিস্পাসপস্পিস্পিস্পস্পিসপিস্পি পিসি 

আবেস্তার ন্বিম্ম এবং হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ্বন্ম এক কথ|। যম অর্থ 
নিবাসস্থানদাতা অর্থাৎ রাজা । আবেস্তার যিম অর্থও রাজ]। * 

যিম বর নির্মাণ করিয়া অনুর মজ্দকে বলিলেন, গ্রতু কি গ্রকার 

আলোক দ্বারা এই স্থান আলোকিত হইবে? অহ্র মজ্দ বলিলেন, বরে 
দুই প্রকার আলোক থাকিবে-_(১) হট বস্বর্গীয় আলোক; (২) 

কৃত্রিম অর্থাৎ মন্ত্ধাকত আলোক। নক্ষত্র? চত্ত্র ৩ স্তর 

সেখানে প্রতিছিনি একবাল্ল উদ্ম্র হইবে ও 
একবাল্ল অস্ত মাইলে এব এক লশুসন্ধ 
একী ছিনেল্র মত লোম হইজে শ। এই সম্ত 

(17670, 59 1017 7৭ 056 7761) 51011 56777 10 010 ৬৮1২2, 

27, 4500 07616 016 109 1001010-19801569, 17010 19018600917 

0 01019 7 100 1101)91600 70 10108010710 1১9৮০101009 

1)11)5 7170 17062101035) 100 16071011557 170 0008)00 1000), 

10 1001015 100 102 001101100, 1001 015 01 0116 0181005 

ড/10010/10 ঠো)ঠিকে উ411)58 5001010৭00৩ 099165 01100010515, 

38, 1156 ৮৮1২5 106568160 019৮৮10101৩ 29196171706, 

2170 176 07895 8. 0901, 210 5. ৮/1040)৮ 50151110010 10111, 

( ৮6701020, 1১, 18). 

* কৃষঃ যভুর্কেদে ম্প্টই লিখিত আছে “যম: পিতৃণাং রাজা” অর্থ যম 
পিতৃলোকের রাজা । “পিতরং সর্ধবস্য জনয়িভৃহবাৎ পিতৃত্ম।” পিতৃগণ লকলের 

জগ্মদাত! বলিয়! পিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের ভূমিই পিতৃভৃমি ক! 
পিতৃলোক। এই পিতৃলোকই কালে স্বর্গ নামে অভিহিত হইয়াছে | ধথ! অ্বব 
বেদে লিখিত আছে “কৃে পন্থা' পিতৃষু ঘ স্বর" অর্থৎ আমর! পিভুলোকে হাইবার 
একটী পথ গ্রস্ত করিব, যে পিতৃলোককে স্বর্গ বলে। 
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5 রিবা 1757 

সপ সপ ১০ স্সিপি সিসি দিসি সি শিসিতসিশ্সিস্এসসপিিস্পসিিসমসদিসিিিসি সিসি সমস 

প্রমাণে ম্পঃই জানু! যাইতেছে, মের প্রদেশে হিমশিলাপাত হইয়া সত্য- 

মতাই & প্রদেশ নষ্ট হইয়াছিল। আর্ধাগণ তংপূর্কেই তথা হইতে 

দক্ষিণে নামি আদিঘ়াছিলেন। যে রাজার সময় এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল, 
তিনি স্বঃক্ষে ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিমপা, তাহার নাম “চাক্ষুষ” 

হইয়াছিল এবং ভিনি স্মেকুপ্রদেশে প্রথম রাজা হওয়ায় তাহাকে 

চাক্ষুঅ মন্যু বলা হইয়াছে। 
আর্ধগণ ৪৭৩৭৩ হষ্টাবে বা! ৭১৫৪ থ্ঃ পৃ'-অে রক্ধার জন্ম হইতে 

৪৭৯9৭ হা বা ৬৫৮০ খুঃ পৃঃ অন্ধ পর্যান্ত ৫৭৪ বংদর উত্তরমের 

প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন । 

৪৭৯৭৭ ৃষ্টান্দে বা ৬৫৮*খুঃ পু: অন্ধে মেরুগ্রদেশ হিননশ্শিলা- 

গাতে ধবল হইলে, রাজা চাক্ষুষ স্থমের প্রদেশে গিয়া রাজা স্থাপন 

করতঃ তথাকার মন হরাছিলেন | 

5081৭, (1 17000, মা] 06; 501. 810 01)19 01006 (2 ৮০৪17) 
৪০6] 191150 8100 50, 810 ৪১621 56015 0001 85 7012. 
৬61)01080, 1১, 20. 

অনুবাদক ডার্মষ্টটোর নাহেব এই স্থানে একটু ভুল করিয়াছেন | বংসারে একবার 
নক্ষত্র চন্দ্র গর্যা কোথাও উদয় হয় নাবা অন্ত যায়না। মেরুপ্রদেশে নক্ষত্র ও শর্া 

বংসরে একবার উদয় হয় বটে, কিন্তু চন্্র প্রতি ১৫ দিন পরে উদয় হয় এবং প্রতি ১৫ 
দিন পরে অন্ত যায়। হৃতরা' এক বসার নক্ষত্র চন্দ্র শর্যা একব!র উদয় কোথাও 
হয়না। আমাদের দেশে প্রতিদিন একব!র নক্ষ চন্দ ও শর্া উদয় হয়। অতএব 

ৰর এমন স্থানে নির্শিত হইয়াছিল যেখানে আমাদের দেশের মত নক্ষত চন্দ্র ও ল্ধা 
গ্রাতিদিন উদয় হয়। অতএব অনুবাদে বন্ধনী মধো (৪. 7671) না হইয়া 
(% 08) ) হষ্টবে। “এক বদর এক দিনের মত বোধ হয়” অর্থ মের প্রদেশে 

এক বংসারর ছষমাসে একদিন এবং ছয়মাসে একরাত্রি, এখানে ২৪ ঘন্টায় একদিন ও 
একরাতি, হতরাং দিবারতির দিক দিয়! এখানকার এক দিবারাত্রি মেরুপ্রদেশের 
এক দিবারাত্রি অর্থাৎ এক বংসরের মৃত বোধ হয়। চন্দ্র বাদ দিলে নক্ষতরও শা 
সেখানেও যেমন এক দিবারাজিতে একবার উদয় হয় ও একবার অন্তু যায়, এখানেও 
এক দিবারাতিতে তদ্ধপ একবার উদয় ও একবার অন্ত যায়। তনুবাদক নিজেও 
ষঠাহার অনুযাদকে সনেহজনক (0001-10] ) বলিয়াছেন। 



বের ৪১ 
৬৬োপিপাসিশাশিসিিশিসিসপিসিসসিস্পিিসসিস্পিপিসিস্পিসপিস্পিস্পিপাসিস্সিস্পিসি সিসি সপািসিিসিস্পিপিস্পিস্িসিস্পিসিিশিিস্পিস্পিতিস্পিসিস্পিশ্সিশি্পিস্স্সিস্সপিস্িস্টপিসপ সর 

৬। জ্যোতিষ । 

মেক্প্রদেশে স্থর্যা, বিখুবরেখার উর্ধে উঠিয়া, চক্রবালরেখার 

চারিদিকে ঘুরিতে থাকে 1* সে এক মনোরম দৃশ্ঠ । 
মেরুবাপী আধ্যগন দেখিলেন একটি ভূ লস্ত পোল ক যেস্থানে 

প্রথম দেখ| যায় অর্থাৎ উদয় হয়, ক্রমে আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে 

ঘুরিতে আবার দেই পূর্নস্থানে আইদে। আবার ঘুরিয়া পূর্নস্থানে 

আইসে। এইরূপে, কুম্তকারের চক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃত্তিকাপিপ্ত 

যেমন স্বস্থান পরিত্যাগ না করির। সেই স্থানেই পরিভ্রন্ণ করে, তদ্দপ 

উত্তর মেরুপ্রদেশের দর্শক মেইস্থানে থাকিরাই কুনালচক্রপরিধির 

ন্যায় সেই জনন্ত গোলককে পুন: পুনঃ ঘুরিয়া আসিতে দেখিতে পান। 
এইকপে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে গোলকটি ক্রমে উর্ধে উঠিতে থাকে । 
মেরুপ্রদেণে সুর্য মন্তকের উপর যার না। সর্ধোচ্চে উঠিলেও দক্ষিণে 

অর্থাৎ নিম্নেই থাকে । 

উদ্ধে কতকদূর পর্যন্ত উঠির৷ আবার ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতে থাকে । 

নামিতে নানিতে ক্রমে চক্রবাল রেখার পিন্ে অব্য হই যায়। তগন 

মেরু প্রদেশে নেই জনন্ত গোলকের আলোক ন| আইনার অন্ধকার 

আরম্ত হয়। ইহাই তথাকার ল্লাত্রি। 

দেরুবামিগণ এই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এজনন্ত গোলককে আলোক 

প্রদান করিতে দেিয়াছেন, এখন এ জলন্ত গোলক অনৃষ্য হইলে, তাহার! 
আকাশের গায়, অতিদূরে অসংখ্য দীীপনালাল্ স্থায়, কি টিপটিপ 

করিয়া! জলিতেছে দেখিতে পাইলেন। আরও দেঁখিলেন, এ দীপ সমূহ 

* খ্খবেন ১১৩৪১১ ধক। পৃথিবীর পুরাতস্ব স্ট-ছ্থিতি-প্রলয়তন্ব ১ম খওও 
১৮৩ পৃষ্ঠা। 

পাশা টি শিশা্শীীশীশীশীশিতিশোাীিশিশিশীশিশপাপীিশিশীিপপাশিটাি তিনশ 



৪২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
দাস সিলসিলা সিসি উিস্িসি স্পা সিসি পিপিপি পিসপিস্পিসসসি সিসি পসজিস্সিসিশিস পাস সিসি সি সিসি সিসি সিসিক 

সেই জলস্ত গোলকের যতই মগ্ডলাকাঁরে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্বস্থানে 

আসিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে। 

দীপমাঁল। কয়েকবার ঘুরিলেই সেই জলস্ত গোলকের মতই একটি 
ছোট এবং ম্সিগ্গ, জলম্ত গোলক দেখ! দিল। উত্তপ্ত জলস্ত গোলকের 

সময় আকাশে দীপমালা দেখাই যায় নাই, এই জিপ্ধ গোলকের সময় তাহা 

হইল না, ঈষৎ নিশ্রভ হইল মাত্র। স্সিগ্ধ গোলকটিও উত্তপ্ত গোলকের 

ন্যায় আকাশে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে, কথন স্ষুত্র কখন বৃহৎ 

হইয়া, আকার পরিবর্তন করিতে করিতে উর্ধে উঠিল, আবার ঘুবিতে 
ঘুরিতে নামিয়৷ আসিয়া কোন এক অজান! প্রদেশে চলিয়৷ গেল। 

অন্ধকার চলিতেই লাগিল, ঘনীভূত হইল, দীপমালা আবার পূর্ণতেজে 
জলিতে লাগিল, পূর্বের মতই আকাশের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। 

কয়েকবার ঘুরিলে আবার সেই ন্গিপ্ধ গোলকটি দেখা দিল। ঘুরিতে 

ঘুরিতে, আকার পরিবর্ডন করিতে করিতে, উর্ধে উঠিল, আবার নামিল, 
আবার কোন অজানা প্রদেশে চলিয়া গেল। তাপদাত। গোলকের 

সহিত কিন্ত আর দেখা নাই । দেখা না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, 
কোন অসুবিধা নাই। 

তাপদাত1 গোলক মেব্রুপ্রদেশ হইতে নামিয়। গেলে প্রথমতঃ তথায় 

উত্তর দিগন্তে ধন্ুকাকারে এক জ্যোতি প্রকাশ পায়। এই জ্যোতি 

ইতত্তঃ 5ঞ্চরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বিন্দু স্থানে (2617107) যায়, 
তখন তাহা হইতে অনন্ত জ্যোতিঃপ্রবাহ বাহির হইতে আরস্ত হয়। 

এই সকল আলোকচ্ছটা কখনও প্রভাময় বৃত্তাংশ হইতে, কখনও চক্র- 

বালের বিভিন্নদিক হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে । সেই সময় নভো- 

মণ্ডলে এক বিরাট অগ্নিসমুত্রের আবির্ভাব হয়, এবং তাহার তরজমাল! 

ক্রমে ক্রমে মিলিত হইয়া এক রম্ণীয় জ্যোতি-মুকুট হ্জন করে। এই 



মেরুতত্ব ৪৩ 

আিিপিসসসপিসিসপিিসিসিসিসিসিসিস্িসিসিিসি সিসি পিসি সিসি সস সিটি িস্টিসি সিসি সিসি শিশিসিসপিসিসি সিসিসিস্িসি সিসি সিসি ভি সিসি সি সি 

স্্যোতিপ্রবাহের পাদদেশ রক্তবর্ণ, মধ্যদেশ ও এবং নি 

ঈষৎ পীতবর্ণ। বিবিধ প্রভাসমন্থিত এই আলোকের নাম স্মেব- 
জ্যোতি (801088০0815) 1 * এই অদ্ভুত আলোক মেরু- 

প্রদেশকে আলোকিত করে। ইহ! ছাড় চ্'তেদ্রল্ আলোক, দীর্ঘ- 

ব্যাপী উন্ান্প আলোক থাকে । এই সমস্ত আলোকদ্বার। কাধ্য 

সুচারুরূপে করিতে পারা যায়। 

এইরূপে স্ুদীর্ঘ-দিনের পর সুদীর্ঘ রাত্রি, আবার সুদীর্ঘ দিনের পর 

হুদীর্ঘ রাত্রি যাইতে লাগিল। ত্রন্মা দেখিলেন কত দিন যাইতেছে, 
কতরাত্রি যাইতেছে, তাহা ঠিক রাখা! আবশ্বক। অর্থাৎ কত দিবা রাত্রি 

ব| মিথুন গত হইতেছে তাহ! ঠিক করিয়! গণনা করিবার জন্য কোন 

একট প্রণালী আবশ্তক ! 

সুধ্য উদয় হইয়া একবার আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়া পূর্বস্থানে 

আসিতে যে সময় আবশ্ক হয়, তাহার নাম রাখ! হইল “অঅহন্ু। ৭ 

অ অভাব হা ত্যাগ করা হইতে অহন শব্ধ নিষ্পনন হইয়াছে । ইহার 

অর্থস্থান ত্যাগ না করা অর্থাৎ অস্ত না যাওয়া। মেরুদেশের এন 

“অঅহন্ন” আমাদের দেশের এক ছিলালাভ্রিলল সমান । আমাদের 
াপেশীপাপিশীসিশিশিপপাশিীসিশী। পিপি শা শিপ শিপ্পিস্পাপপ পাপী শি নি সপ 

* বাযুপুরাণে লিখিত আছে--সহম্ন শত পর তং বিদ্ধি দের নগোত্মম্॥ ৬ 
মণিরদ্ব'পিতন্তপ্মণি চিত্রিতবেদিকৈ? | 
হবর্ণঘশিচিযাঙ্গং তথা বিদ্রম তোরণৈ: ॥ ৬৭। ৩৪ 

অর্থাং এই নগোত্বম মেরুশিরি বিচির মণিরত্বদয় এবং নানাবর্ণ €ভাপ!তে মমুজ্জল। 
এখানে অনেক বর্ণের মমাবেশ; ইহার প্রভা স্বর্ণ (পীত্ত) ও অরুণ (রক্ত) বং 
প্রতিভাত। ইহা দেখিতে অতি রমণী, মহশ্র পর্র্ধতে আহত এব" সহশ্র স্ম্র কমল 
দলে উদ্্ভাসিত। এখানে মণিরত্ময় বহস্তস্ত আছে; মণিরদ্ুময় বছ বেদিক! আছে। 
ইহার সর্ববাঙ্গ সুবর্ণ দ্বার। চিত্রিত রহিয়াছে। 

1 অহশ্চকৃ্কমহরজুর্ং চ বি বর্তেতে রজনী বেদ্যাতিঃ | খখেদ ৬। ১। ১ খক। 
অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ অহ এবং শুত্রবর্ণ অহ জ্ঞানগমা স্সগপ্রবৃদ্ি দ্বারা অখিল জগৎ 

রঞ্জিত করিয়। নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।” 



৪৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
এছ লি উদাসী সিসি পিসি শিপ িিশিপাসি সিসি সি পিপি সিসি পিটিসি স্টিস্পিস্পিস্সি সিসি সিস্ট সস সিস্িসিিস্পিস্পিসিসিস্পিস্পিস্সিসিসসিস্পিসপিসিসপসিসস শিস সিমি 

দেশে দিবসের শেষে কুর্ধ্য ঢাকা পড়িয়া! যায়, তাই আমরা দেখিতে 

পাই না, সেই জন্যই রাত্রি উপস্থিত হয়, কিন্তু মেরুপ্রদেশে সুর্য ঘুরিয়া 

আমিতে ঢাক! পড়ে না, এজন্য তখন তথায় রাত্রি হয় না। ২৪ ঘণ্টায় 

গু্ধ্য একচক্র ঘুরিয়া পূর্ব্থানে আইসে, এই ২৪ ঘণ্টাই তথায় দিন, তাই 
ইহার নাম “অহন্”। 

আর্ধ্যগণ দেখিলেন, বিষুবরেখার উত্তরে স্থর্ধ্য উদয় হইয়া ৯* বার বা 
অহন ঘুরিতে ঘুরিতে উদ্ছব উঠে, আবার ৯০ বার ঘুরিতে ঘুরিতে 

নামিয়া বিযুবরেখার দক্ষিণে (চক্রবালরেখার নিয়ে) চলিয়া যায় ।* 

অতএব এই ১৮০ (৯০+৯০) অহনে তথায় একদিন হয়। উদয় হইতে 

আরম্ভ করিয়। ১৮* বার ঘুরিয়া, উদ্ে উঠিয়া আবার নামিয়া হ্য বিষুব- 
রেখার নিন চলিবা গেল, তখন মেরুপ্রদেশে অন্ধকার হইতে লাগিল। 

নক্ষত্র ফুটিয। উঠিল, চন্দ্র আসিতে দেখা গেল। যে ছয়মাস স্ধ্য ছিল 

সে ছয়মাসও নক্ষত্রগণ আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়ীছে, চকন্ত্রও ঘুরিতে 

ঘুরিতে যাতায়াত করিয়াছে, কিন্ধ হ্ধ্য তেজে দেখা যায় নাই। 

ক্যা অন্ত গিয়াছে তাই এখন নক্ষত্র ও চন্দ্র দেখা যাইতেছে। 

শুধ্য আর দ্রেখা যায় নাঁ, সুতরাং অহন্গণনার জন্য তখন অন্ত 

উপায় অবলম্বন করিতে হইল। চন্দ্র মেরুপ্রদেশে উদয় হয়, ১৫ 

দিন দেখ। দিয়া, শৃধ্যের ম্যায় আকাশের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়। 

নামিয়া যায় ১৫ দিন দেখা দেয় না। চ্ত্দ্র এই ১৫ অহনে একদিন ১৫ 

অহনে এক রাত্রি ধরিয়া এক সম্প্রদায় গণনা! আরম্ভ করিলেন অন্য 

সম্প্রদায় একটি উজ্জল নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিলেন। এই তারাটি চারিদিকে 

* সবাবং আদিতা উত্তরত উদেত। দক্ষিণত: অন্তমেত। 
বিস্তাবত উদ্ধং উদ্দেত! অর্ধাক অন্তমেতা | (ছান্দোগা উপনিষং) 

অথ।ৎ শুঘা (বিষুবরেখার ) উত্তরে উদিত হইয়। (বিষুবরেখার ) দক্ষিণে অন্ত- 
গমন কর, আবার দ্বিতীয়বার উদ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অন্তমিত হইয়! থাকে | 



মেক্ুতত্ব ৪৫ 

স্পস্পপিসপিস্পিসিসিস্পিসিস্পিশিশি পিসি স্িপিসিিসিিসিসিিসিিসিপপািসিসপিসিশিিসিউি পিসি পিিাসিিসিিসিসিসপসপিসিসিাপাসিসিসিশিসাসিও পাপা 

ঘুরিয়! বেড়ায়। অত্যন্ত উজ্জল বলিয় ইহার নাম রাখিলেন তিম্ব্য 
(ত্বিষ-অর্থ দীপ্তি পায়!) এই তিথ্য নক্ষত্র আকাশের চারিদিক ঘুরিয়। 
সুর্ধ্যের ন্যায় আবার ডা আইসে। এই ঘুর্ণননময়ের নামও 

তাহারা অহন্ম রাখিলেন। রাত্রিকালে সূর্যাস্ত হইতে আরস্ত করিয়! 

তিষ্য নক্ষত্র ১৮০ বার চক্রাকারে ভ্রমণ করিলে আবার স্থ্্যোদর় হয়। 

সৃতরাং ১৮০ অহনে একদিন, এবং ১৮০ অহনে একল্রাত্রি 

স্থির হইল। অতএব দেখ| যাইতেছে ১৮০+১৮০ ৩৬০ অহনে 
বা ৯০+৯০4-৯০+৯০--৩৬০ অহনে মেরু গ্রদেশে এক দিবা রাত্রি 

বা অহোরাত্রি হয়। সুর্যের সাহাযো এই গণন| করার ইহাদিগকে 

সৌল্প সম্পত্তান্ম নামে অভিহিত করা ঘায়। 

অপর সম্প্রদায়কে আমরা চাঁত্দ্র সম্প,দৌক্ বলিব। ইহার! 

দেখিলেন রাত্রিকালে চন্দ ১৫ অহন্ ক্রমাগত আকাশের চারিদিকে 

ঘুরিতে থাকে, আবার ১৫ অহন্ অন্তদিত থাকে । ইহার নাম ইহারা 

রাখিলেন চান্দ্র অহোরাত্র। এইরপে ছয়বার চক্দ উদয় এবং ছয়বার 

অন্ত হইলে রাত্রি শেষ হয়। তখন আধধাগণ এ সুদীর্ঘ রাছিকে 

গণনার সুবিধার জন্য চন্দ্র দ্বার! ৬ ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক 
রাঁত্রর ১৮ অহন ৬ ভাগে বিভক্ত হইয়। এক এক ভাগে ৩০ অহন্ 

করিয়া পড়িল। গণনার সুবিধার জন্য দিবমকে ৪ তীহার। ৩০ অহ 

এক এক ভাগ ধরিয়া ৬ ভাগে বিভক্ত কাঁগলেন। ৩৭ অহনে এক 

চান্দ্র দিন ধরিয়া তাহার। দীর্ঘ অহোরাত্রিকে চান্দ্র ১২ অহোরাদ্িতে 

বিভক্ত করিলেন। মৌর মতের গণক যেমন ১২ মিথুনে এক 

লাহ্যস্পতর বৎসর ধরিদাছেন, ইহারাও তেখনি স্পনিনন্ছে 
লক্ষ্য করিলেন। ৩৭ চান্দু দিনে শনি আকাশের কিমুদংশ যায়। 

এইকূপে ৩৬* চান্দ্র দিনে শনি একবার রাশিচক্র ভ্রমণ শেষ করির। 



৪৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পছ সতাসি ছি িশ্িি্টিশি টিািসিশিসিসি সিসি সি িস্িস্পিসি টিসি পিপিপি দিসি সিস্ট সপিসিপপাসিলিসি পিসি সি টিসি লি পিসি সিসি পা 

পূর্বস্থানে আইসে। এই গণনা সহজ নহে বলিয়া মেরুপ্রদেশে চলে 

নাই। স্লৌল্লগণনাই চলিয়াছিল। 

হুয্য উদয় হইয়া ৩ ভাগে অর্থাৎ ৯০ অহনে সর্বোচ্চস্থানে উঠিয়! 
অপর ৩ ভাগে বা ৯* অহনে নামিয়া বিধুবরেখার দক্ষিণে অন্ত যায়। 

উদ্ধে উঠিবাঁর সময় এই তিন ভাগের আদ্িভাগের নাম দিলেন ম্সঞ্ধুং 

মধ্যভাগের নাম শুওভ্রন, শেষ ভাগের নাম দিলেন নমভ্ডঃ, আবার 

অবতরণের সময় শেষভাগ প্রথম হইল, তাহার নাম দিলেন স্নভ্ডড্না, 

ম্ধ্যভাগের নাম দিলেন শু এবং তৃতীয় ভাগের নাম দিলেন 

্মান্ধলল। একই ক্ধ্য এই তিন ভাগ অতিক্রম করিয়া উর্ধে 

উঠে, আবার এ তিনভাগ অতিক্রম করিয়া! নিম্নে অবতরণ করে দেখিয়। 

তাহার৷ বিভিন্ন ভাগের স্থধ্যের বিভিন্ন নাম দিলেন। 

উদ্ধে উঠিবার সময় আর্দি অর্থাৎ মধুভাগের সুর্যের নাম দিলেন। 
মিত্র, শুক্রভাগের সধ্যের নাম দিলেন অধ্যমা, নভঃভাগের স্ধ্যের নাম 

দিলেন ভগ। অবতরণের সময় নভস্তভাগের সুর্যের নাম দিলেন অংশ, 

শুঁচি ভাগের স্থধ্যের নাম দিলেন দক্ষ এবং মাধবভাগের সৃধ্যের নাম 

দিলেন বরুণ । হুর্য্যের এক নাম আদিত্য ( অদিত্য। অপত্যং অর্থাৎ 

অদিতির পুত্র )। সুতরাং এই ছয় ভাগের চছস্্ আছিতিত হইল।* 
(১) ক্সিজ্র_হ্থধ্য যখন প্রথম উদয় হয়, তখন অন্ধকার বিনষ্ট 

হয়) ৭ আলোক পাওয়া যায়, জনসাধারণ কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়।ধ সুতরাং 

« শৃণোতু মিত্রো। অয্যমাভগোনস্তবিজাতো। বরুণোদক্ষে। অংশ 
অর্থাৎ মিত) অধামা, ভগ, বছধাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্ভতি শ্রবণ 
করুন। ২। ২৭1১ ধক 

1 তয়াহাগ্নেবরুণোধৃতব্রতৌমিত্রঃ সাশদ্রে অধ্যমা স্দানবঃ | 
অর্থাৎ হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ হয় ব্রতধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার 

নাশ ক.রন, এবং অরধ্যমা দানশীল হন। ১। ১৪১৯ খক (খয়েদ )। 
5 মিরোজনাম্।তয়তি ক্রধাণো মিত্রোদাধার পৃথিবী মুতদ্যাম্। 



মেরুতত্তব ৪৭ 

শপ শস্তিসিস্টি্সি পাস্পসসিসস হু শাসিত পিসিবি সিসি সাপ ৯- সপ +৯০৯৯০৯- এপাসিসিি সি পাস্পিসপি সিসি স্পিন 

তিনি মিত্র (মিদ্-ম্বেহ করা)। এই জন্ত প্রথম ভাগের ৩ অহনের 

আদিত্যের নাম মেকুবাসী আর্ধ্যগণ মিত্র রাখিয়াহিলেন।* মিজের 

ভাগের নাম মধু। মথ অর্থ বিনাশ করা, উর্দে অর্থাৎ অন্ধকার নষ্ট 

করিয়। যে সময় স্ধর্য বিষুবরেখার উর্ধে উঠিতে থাকে, তখন তিনি 
মধু বাঁ মধুর কিরণযুক্ত । অথবা মদ্ অর্থ জল, স্্য্য জল হইতে উঠিয়! 
উদয় হয় বলিয়া! এই ভাগের নাম মধু হইয়াছে। সমুদ্রতীরে দীড়াইয়া 
উদয় দেখিলে দর্শক দেখিতে পান স্ধ্য জল হইতে উদ হইতেছে । 

(২) অর্শ্তন্নাঁ র্যা রমাগত ঘুরিতে ঘুরিতে উদ্ধে উঠিতেছে, 
তাই স্থিতীয় ভাগের আদিত্যের নাম অধ্যম! (খ গমন করা +য-ক- 

অধ্য-ম| পরিমাণ করা ) অর্থাৎ যিনি পরিমিতভাবে গমন করেন, অথব! 

পরিমাণ করিতে করিতে গমন করেন। অর্ধ্মার পথের নাম শুক্র। 

শুক্র অর্থ (শুচ) নিন্দল। সুধ্য এই সময় মিত্রের ন্যায় মলযুক্ত অর্থাৎ 

রক্তবর্ণ দেখায় না, উজ্জল এবং নিশ্মল দেখায়, বিশুদ্ধ কিরণ দান 

করে। তজ্জন্তই এই ভাগের নাম শুক্র রাখ! হুইয়াছে। 

(৩) ভ্ডগ-স্থৃধ্য যতই উর্ধে উঠিতে থাকে, ততই তাহার 

তেবৃদ্ধি হইতে থাকে, জজ্জন্ত এই ভাগের ৩* অহনের সুর্যের নাম 

হইয়াছে “ভগ” (ভ দীপ্চি পাওয়া গ গগণ বা উদ্ধ) অর্থাৎ উদ্ধ পূর্ণ 

দীঞ্থিতে গমন করেন। এই ভাগের নাম নভঃ। ভগ সর্কবোচ্চভাগে 

সিওঃ কৃষ্টারনিমিষাভি চষ্টেমিভায় হবাং ঘ্ুতবজ্ভুহোত ॥৩।৫৯।১ ধক। 

অর্থৎ মিত্র স্তত হইয়া! লেক সকলকে কার্যে প্রবর্তিত করিতেছেন। মিত্র 
পৃথিবী এবং ছ্যলোক ধারণ করিয়! আছেন, মিত্র অনিমিধ নেত্র লোক সকলের দিকে 
চাহিয়। আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হবা প্রদান কর। 

* বিস্ভিদ্ব4 চরত একয়। সহ প্রপ্রবাশেব বসত; ॥ ৮1২৯1 ৮ খক 
অর্থা, দুইজন (বরুণ ও মিত্র) একজনের । সমুদ্রের ) সহিত প্রবানীর স্যার 

বাল ও পৃথকভাবে বিচয়ণ করেন। 



৪৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
স্পা সিএছিএাসসিস্টিসিস্পিিসিসটিসিিিসিরাি সিিিসিদাসিস্পিসিটিশিি টিসি ি্িউিস্পিটিসসি টিসি সি সিসি িিসিস্িসপাসিশিপিসি সিসি সিসি সিস্ট পি সি পি স সি পিপি 

ভ্রমণ করে।* মেরুগ্রদেশে ইহার উর্ধে আর স্বধ্য যায় না, এই জন্তু 

ভগ যে ভাগ ভ্রমণ করে াহার নাম নভঃ অর্থাৎ আকাশ বা উচ্চ স্থান। 

এই স্থানে স্্য আগিয়! কর্কটের ন্যায় তীব্র দংশন অর্থাৎ তাপ প্রদান কবর, 

তাই স্যর এই সীমার নাম কর্কটক্রান্তি। 

(৪) অহপ্প- নুধ্য এইবূপে ৯* অহনে বিযুবরেখা হইতে সর্দোচ্চ 

(২৪) স্থানে উঠিয়া পুনরায় অবতরণ করিতে আরগু করে। সঙ্গে 

সঙ্গে দীপ্তি ও হান প্রার্ধ হইতে থাকে, তাই তেজও কমিতে থাকে । 

পূর্ণ দীপ্তি থাকে না) অংশ হইতে আরন্ত হয়। তাই এ সময়ের ৩* 
অহনের হুধ্যের নাম, মেরুবাসিগণ। অংশ রাখিয়াছেন। অম্ অর্থ 

রুগ্ন অর্থাৎ ক্ষীণ হওয়া। এই বিভাগে সূর্য্য ক্ষীণ হইতে আরম হয়। 

কিন্তু এখনও সর্কোচ্চস্থানে থাকায় এই বিভাগের নাম নভশ্য। ভগ ও 

অংশ নভ নভস্য এই জন্য এক সঙ্গে কথিত হয়। 

(৫) দৃক্ষ_্য ক্রমাগত দক্ষিণে অবতরণ করিতেছে, তাই এই 

পঞ্চম ভাগের ৩০ অহন্র আদিত্যের নাম মেরুবামিগণ রাখিয়াছেন দক্ষ 

(দক অর্থ জল) অর্থাৎ জলের দিকে অবতরণকারী। ইহার আর এক 

নাম ধাতা। পঞ্চম ভাগের নাম শুচি। শুচ্জ অর্থ নিশ্মল। অর্ধ্যমার স্যাম 

দক্ষও নির্মল | অধামা ও দক্দ এক সঙ্গে শুক্র ও শুচিণ নামে কথিত হয়। 

* সদ! চককাতে উপমা দিবি সম্রাজা সপিরাস্ৃতী ॥ ১ 
অর্থাৎ গমনশীন (তিগ ও অংশ) ছুইজন গদন করিতে করিতে গ্যলোক 

সংআহা সসা, অর্থ।ৎ কবটন্রান্তি, তুলারপে গরিমাণ করত গ্ুকাশ করেন। ধখেদ 

৮1২১।১ খক। 
1 যে তে শন্রাসঃ শুচয়: শুচিম্মঃ ক্ষাং বপন্তি বিষিতানো অঙা। 

অধন্রমস্ত উবিয়! বিভাতি যাতয়মানো অধি সানু পৃষশ্ে; |৬। ৬ ৪ খ্ধক 

অর্থাৎ ভোমার যে শুক্র ও শুচি নামক দীপ্তি পৃথিবীকে মুণ্ডিত (বন সমূহ ভল্ম 

করত: করিভেছে তাহা বিষদু্টরশ্সি। অবর্দেশে ভ্রমণশীল (তোমার) শিখাসমূহ 

পৃথিবীকে হখদান পূর্বক অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে বিশেধরপে দীপ্তি পাইতেছে। 



মেক্তত্ব ৪৯ 

সিসি পেপসি পিপিপি সি স্পািিসিসিসিিিিস্পিাসিপিস্িশিসিসি পিপিপি পিসি িসিসিস্পিসি সিসি সিসি 

(৬) বিভা নুর্যা অবতরণ করিতে করিতে ষষ্ঠভাগে উপস্থিত 

হইয়। অবশেষে সমুদ্রকে বরণ করে অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে গমন করে। 

তাই এই বিভাগের ৩০ অহনের আদিত্যের নাম বর্ুণ। বু ধাতু বরণ 

করা) সমুদ্রকে বরণ করার জন্য বরুণ নাম হইয়াছে, অথবা বু ধাতু 

আবরণ করা অর্থে স্থধ্য এ মমঘ় আবৃত হয় বা অন্ত যায় তাই বরুণ 

নাম হইয়াছে। এই যষ্টভাগের নান মাধব। মথ্ অর্থ বিনাশ 

কর|_অব শিন্নে অর্থাৎ আলোক নাশ করিঘা, সুধ্্য, বিযুবরেখার নিম 

অবতরণ করে, তাই মাথব অর্থাৎ অবতরণ করাতে মেরুবাসীদিগের 

পক্ষে, মথ বা বিনষ্ট হইয়াছে। মিত্র প্রাতঃহর্য এবং বরুণ সান্ধ্যনুর্য্য। 

সন্ধার বরুণের পর প্রাতঃকালে মিত্রকে দেখ! যায়, তাই ঘিত্রাবরুণ 

একসঙ্গে স্ত হইরাছে। মিত্রাবরুণ ও মধুমাধব একসঙ্গে কথিত হয়। 

মাধব শব্দের বৈদিক কালের উচ্চারণ মাএ । 

ছয় আদিত্য ও মধুমাধবাদি নাম যথাক্রমে লিখিলে এইরূপ হয় * 

কর্কট ভ্রান্তি 
পিস পাপা ভি 

1৪1 অংশ (নভস্য) +৩। ভগ (নভঃ) 

+ ৫] দক্ষ (শুচি) + ২। অধ্যম (শত্রু) 

4 ৬। বরুণ (মাধব) + ১। মিত্র (মধু) 

বিবুবরেখা 
1 বিযুবরেখার 1 বিষুবরেখাতে 

নিম্নে অন্ত । নিয়ে উদ্য়। 

আদিত্যের এই ছ্ঘুটি বিভাগ মেরুপ্রদেশে বাস কালে ব্যতীত অন্তত 

হইতে পারে না। স্ুত্তরাৎ আধ্যগণের মেরুগ্রদেশে জন্ম ও আদিবাসের 

ঈ্গ ধর্বেদ খাখণ১ খধক। 



ও পৃথিবীর পুরাতত্ব 

পসপনপস্পসি 

ইহ! এক অকাট্য প্রমাণ। মেরুপ্রদেশের এক দিবা ও এক রাত্রিকে 

দেরুবাসী আর্ধযগণ মিথুন বলিতেন *। এক মিথুন আমাদের এক 
বৎসরের সমান। মিথুনের দিবাংশেই ছস্ম আছিতিত এইক্পে 

উদয় হয় প্রবং অস্ত যায়। 

মেরুবাসী আধ্যগণ দেখিলেন ভিষ্য নক্ষত্রের নিকট দিয়া একটি 

উজ্জল তার! ধীরে ধারে চলিয়| যাইতেছে । ইহা একটি গ্রহ। আধ্যগণ 

ইহার নাম রাখিলেন ব্বহুস্পত্তি ণ। বৃহৎ বড়-পতি এই অর্থে 

বৃহস্পতি নাম হইয়াছে। তাহার দেখিলেন প্রতি মিথুনে বৃহস্পতি 

কিছু কিছু সরিয়া যাইতে যাইতে ১২ মিখুনের পর পুনরায় তিম্ 
নক্ষতে আসিয়। উপস্থিত হইল, কিন্তু তিষ্য মেই স্থানেই আছে, 

কিকিন্মাতও সরে নাই। এই তিষ্য নক্ষত্র বৃহস্পতি যখন পার হইতেছিল 
সেই সময় আধ্যগণ গ্রথম তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এই ঘটনা 

স্মরণ রাখিবার জন্য তাহারা বলিয়াছেন “চিজ মক্ষত্রে 
ল্রহস্পতিল্ল জন্ম হইক্ত্রাছে £। 

* নানা চক্রাতে যম্যা বপুধধ তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্মন্তৎ | 

শ্যাবী চ যদরুষাচ শ্বসারৌ মহদ্দেবানামন্থরত্বমেকং ॥ 
ধ্থেদ ৩ মণ্ডল ৫৫ শৃক্ত ১১ ধক 

অর্থাৎ মিখুনভূত (অহঃ ও রাত্রি) নানাবিধ রূপ ধারণ করেন কৃষ্কবর্ণ| ও 
শুরুবর্ণ যে ভগিনীদ্ঘয়, তাহাদের একজন দগুশালী ও অন্কজন কৃষ্ণবর্ণ। দেবগণের 

মহৎ বল একই | (রমেশ) ১1১৬৪.১১ ক ও দ্ষ্টবা| 
+ “বৃহম্পতি বৃহত্তেজা”__মতদাপুরাণ ১২৭ অঃ 

“বৃহম্পতি বৃহিতাং মহতাং দেবানাং রক্ষক এতৎ স'ক্বোদেব:1” সায়গ। 

| বৃহম্পতিং প্রথমং জায়ম/নোনহে। জোতিষঃ পরমে বোমন। 
সপ্তানা স্ততিজাতোরবেনণৰি সপ্তরশ্সিরধমত্ন|ংসি ॥ 

ধশ্েদ ৪ম-৫* লৃ-৪ খক 
অর্থাৎ বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন 

ভখন তিনে সপ্তমুখ বিশিষ্ট, বহু প্রকারে সন্ভুত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়। 
অপ্ধকার নাশ করিয়াছিলেন। (রমেশ ) 



মেরুতত্ব €১ 

সি সসপাসিসিপসসসিপিসিসিসিসি ৬সপিসিসপিস্পাস্পিস্টিস্পি সিসি শিসিসিসপিস্পিস্িসিপি সি স্পস্পিসপাসছি 
২ স্িসালিপশিসাসিস্পা সপ 

১ সপিপপর্পা 

এই তিয্য নক্ষত্রের নাম পরে পুল্য1 হইঘ়াছে। এই নক্ষত্রেই এই 

সময় বিযুব সংক্রম্ণ হইত। ৪৮১২১৯।২৪ হ্ষ্রাব্ধ ব| ৬৪০৪1১1১০ খৃঃ পুঃ 

পধ্যন্ত পুষ্যা নক্ষত্র ক্রান্তিপাত হইয়াছে । এই সময় বৃহস্পতি আবিষ্কৃত 

হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন, মেরুবাসকালে আধ্যগণের যতদূর জ্ঞান 

জন্মিয়াছিল, তাহাতে ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎ গতি তাহাদের দ্বারা তখন 

আবিষ্কার হওয়া স্বীকার কর। যায় না। কিন্তু মেক্ষপ্রদেশের প্রাকৃতিক 

অবস্থা মন্শক্ষে বিশেষ চিন্ত। করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝ| বায় যে, মেরু- 

বাদিগণের পক্ষে ক্রান্তিপাতের পণ্চাৎ্গতি আবিষ্কীর কর! যত সহজ, 

আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। ন্ধ্য ক্রান্তিপাতের পশ্চাৎগতিক্রমে 

যখন যে নক্ষত্রে যাইবে, মেরুগ্রদেশে তখন সেই নক্ষত্রেই উদয় 

দেখা যাইবে । যে নক্ষত্র স্থ্য্যোদয় দেখা যাইবে, তাহা গ্রথম গণনা 

করাও স্বাভাবিক । এই জন্য মেরুবাদী আধ্যগণ তিষ্য বা 

পুধ্যানক্ষত্রকে প্রথন্ম নক্ষত্র ধরিতেন। আমাদের দেশের 

বাসন্তিক বিবুবসংক্রমণের দিন মেরুগ্রদেশে দীর্ঘ রাতির পর ক্ষ্য 

প্রথম উদয় হয়। স্থৃতরাং আমাদিগকে বাদন্তিক ব্যিবপংঞ্মণের 

দিন নির্ণয় জন্য যত পরিশ্রম করিতে হয়, ঘেরুবাসীদিগকে তত কেন 

কিছুই পরিশ্রম করিতে হর না, স্ধ্য উদয় হইলেই তাহার সহজে 

দেখিতে পান; কোন নক্ষত্রে হৃষ্োধয় হইল। এখন যাহারা বহু 

আয়ামে, বহু ব্যয় করিয়া, উত্তরমেকক আবিদ্দার করিতে যান, 

তাহাদের মধ্যে যদি কেহ লক্ষ্য করেন, তবে তিনি সহজেই বলিতে 

পারেন, মেরুপ্রদেশে এখন কোন্ নক্ষত্রে হুধ্যোদয় হয়। কিন্ত 

এ পধ্যন্ত কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই । এই সহজ অথচ 

প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহাদের কৌতৃহল জন্মে নাই। তাই তাহারা 

, এই মোটা কথাটির দিকে মনোযোগ দেন নাই। মনোযোগ করিয়া 



৫২ পৃথিবীর পুরাতত 
পপ সিসপাসপিস্পি স্পা সিশাসশাস্পাসপিসপিস্পিস্পিসিল, 

দেখিলে দেখিতেন, এখন মেকুপ্রদেশে উত্তল্ল ভ্ডাজ্রপদছ 

নক্ষত্রে কৃষ্যোদয় হইতেছে । 

ধাহার| সময় নির্ণয়ের জন্য বাধা হইয়! এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 

তাহারা প্রতি প্রভাতে একই নক্ষত্ে ুর্যোদয় হইতে দেখিয়া সেই 
নক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র গণন| করিতেন। অন্ততঃ এই কারণেও 

তাহাদিগকে & দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। পুধ্যা আদি নক্ষত্র গণন' 

করিতে করিতে যখন মেরুবাসী আধ্যগণ দেখিতে পাইলেন) তি) 

নক্ষত্র হইতে হৃধ্য সরিয়া পুনর্ধস্থ নক্ষত্রের দিকে যাইতেছে, তখনই 
তাহার ত্রহাক্তিস্পীতিল পশ্জানুগর্তি আবিষধার করিতে 

পারিয়াছেন। পরে ক্রমে পুন্নর্ক্ুত্তুন্ে আদি নক্ষত্র গণন, 

করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন। (১৭ খণ্ডের চিত্র দেখুন )। 

আধ্যগণ ভিযানক্ষত্ে বৃহস্পতির ভ্রদণ আরম্ভ হইতে মিথুন গণন। 

আরস্ত করিলেন। ১২ মিথুনে বৃহস্পতি ঘুরিয়া আবার তিষ্য নক্ষতে 

আসিল। মেরুবানিগণ ইহাতে ১২ মিথুনে বৃহস্পতির এক চত্র 

ধরিলেন। তিানক্ষত্রে এইরূপ গণনা আরম্ভ হওয়াতেই বুহস্পতিকে 

তিথ্য নক্ষত্রের অধিপতি কল্পনা কর! হইয়াছে । তৈত্তিরীয় ত্রাক্মণে লিখিত 

আছে, বৃহস্পতি যখন প্রথম জন্মিয়াছিলেন তখন তিনি তিষ্া নক্ষজরকে 

অভিভূত করিয়াছিলেন (অভি স্ভুব)। অভিভূত করিয়াছিলেন 

অর্থ নিষ্রভ করিয়াছিলেন । কারণ তিষ্য অপেক্ষা বৃহস্পতি উজ্জল । 

তিষ্য নক্ষত্র হইতে ভ্রমণ আরম্ত করিয়া বৃহস্পতি ১ মিথুনে মঘা 

নক্ষত্রপুঞ্ধে যায়। তৎপর মিথুনে অঞ্জুনী বা ফ্তুনী নক্ষত্রে যায়। 

তৎপরে চিত্র! নক্ষত্রে যায়। এইক্পে ১২ মিথুনে ১২ নক্ষত্র গিয়া 
পুনরায় পূর্বস্থানে উপস্থিত হয়। সেই ১২টি নক্ষত্রের নাম এই--(১) তিষ্ব, 

(২) অঘা, (৩) অঞ্জুনি, (৪) চিত্তিরা, (৫) রাধা, (৬) জ্যোষ্ঠা, (৭) আধাটাঃ, 



মেক্ুতত্ব €৩ 

১২০০৯ ০৯৮৯০উিসিসিসপিসিসপিসিিসিসটি সিসি পিসির নপাস্িসপিস্টি 

(৮) শ্রোণা, (৯) ভাদ্রপদা, (১০) অশ্বিদ্ব়, (১১) বহুল বা কৃত্তিকা, 
(১২) মুগ। তাহার! কি নাম রাখিয়াছিলেন, তাহ জানিবার উপায় 

নাই। তবে এখন বৃহস্পতির গতি দেখিয়। বুৰ! যায়, এই ১২টি নক্ষত্র 

তখন ধর! হইত। 
এইরূপে প্রথমে বৃহস্পতিচক্রে ১২ মিথ, *ন গণন। করিবার ব্যবস্থা 

মেরুপ্রদেশে হইঘ়াছিল। ১২ শিখুন গথন। কর হইলে বৃহস্পতির ঘূর্ণন- 

সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইয়াছিল। এই 

চক্রের নাম প্রজাপতি * চক্র বলা যাইতে পারে। এই চক্রের 

পচটি অর ৭ থাকে । এক একটি অর এক একটি বৃহস্পতি চক্রের 

প্যান পাচ অরে পাঁচটি বৃহস্পতি চক্র ব| (১২৮৫) ৬* যিথুন 
গণন। কর। হইত। ৬০ বত্দর গণিত হইলে প্রজাপতি চক্রের ূরণন- 
ধখ্যা গণনা করিবার জন্য আর একটি চক্র কল্পিত হইল, হহার নাম 

ভি ডিত্রন বলা। যাইতে পারে। এই উক্ত দ্বর্গের চারিদিকে ঘুরে, 

ইহাতে ৭২০ মিথুন বান করে অথাৎ ৭২০ মিথুন এই চক্রে গণন| করা 

১ইভ। ইহার ১২টি অর ছিল, প্রত্যেক অর এক একটি প্রজাপতি চঞ্ক। 

ইতপ্লাং এই চক্রে ১২ প্রাজাপত্য চক্র ব| (৬০ ৮১২) ৭২০ মিথুন গণন। 

কর। হইত । এইরূপে নিন্নপিখিত আঘা। আধ্যগণ মেরুগ্রদেশে বাস 

কালেই রচন। করিগাছিলেন, যথা 

বি 

« সবত্নরে। বৈ প্রজাপতি; তনা অয়ানে দক্ষিণ উ উদ্ধরঞ্ক। প্রশ্নোপনিবৎ। 

1 পঞ্চারে চ্ষে গরিবন্ধনানে তরিকা ত্ুকুবিনানি বিশ্বা। 
তনা নাক্ষন্তপ্যতে ভুরিভার£ সনাদেব নশীঘতে লনাভিং ॥ 

ধেদ ১1১৬৪1১৩ ধক । 
অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্ধনীন পঞ্চ এরর নিশি চক্রে সমস্ত ভুবন বিলীন রহিয়াছে 

উহার অক্ষ প্রস্তুত ভার বহনে ও ক্লান্ত হয় না, এব' উহার নাতি চিরদিনই মমান থাকে, 
কথন দীর্ঘ হয় না। 



৫৪ পৃথিবীর পুরাতত্ 
পাস সিিিস্পিসিস্পিপিসপি সিসি সপিসপিস্পিসসিসপিস্পিসিসপিস্ি পাস সিসি সি 

১২ মিথুনে এক বাঁহ্যস্পত্ত চক্ত। 

৫ বাহস্পত্য চক্রে বা ৬* মিথুনে এক প্রাঁভ্টাপত্য চক্র । 

১২ গ্রাজাপত্ত্য চক্রে বা ৭২০ মিথুনে এক শু চত্রুন। 

আধ্যগণ মেরুগ্রদেশে ৫৪৫ বত্মর বান করিয়া, পরিত্যাগ করিতে 

বাধ্য হইয়াছিলেন, ভজ্জন্য ৭২ মিথুন গণনা চক্র শেষ হইয়াছিল না, 

৪ আর অধিক মিথুন গণনা চক্র আবশ্তক হয় নাই । 

এই স্থানেই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই চারিটি দিকের নামকরণ 

হইয়াছে। পূর অগ্রে__ব গমন অর্থে অগ্রে বা সম্মুখে সুর্যের গতি 

যেখানে আরন্ত হয়, মেই দিকের নাম প্পুন্বর্ব দিক। এইদিকেই 
সূর্যকে প্রথমে উদয় হইতে দেখা যার । পশ্চাতে অর্থাৎ পরে ক্রধ্য যে 

দিকে যায়, সেই দিকের নাম গ্পস্ডিক্ম দিক | হুর্য্যের (উত উর্দে_ 

তর গমন বা পথ) উদ্ধপথে গমন হইতে উত্তল্র দিক এবং হৃর্য্ের 

দক অর্থাৎ জলের দিকে গমন হইতে দ্ক্ষিশ। দিক নাম হইয়াছে । 
জলভাগ পৃথিবীর দক্ষিণাংশেই অবস্থিত। আমরা বৎসরের মধ্যে 

চারিদিকেই সূর্াকে যাইতে দেখি। প্রতিদিন পূর্ব-পশ্চিমে গতি দেখি, 

আর বৎসর মধ্যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দেখি । যে দিকে ক্র্য উদয় 

হয় সেই দিকে মুখ করিয়! দর্শক দপ্ডায়মান হইলে, তাহার সম্মুখের দিক 

পূর্বদিক, পশ্চাতের দিক পশ্চিম দিক, ডাইন পার্থের দিক দক্ষিণ দিকৃ। 

যে দিকের হস্ত কার্যে দক্ষ অর্থাৎ কণ্মক্ষম বা কাধ্য করিতে সমর্থ, 

সেই দিক দক্ষিণ দিক নামে কথিত। বাম পার্থের দিক উত্তর দ্বিক। 

ইহা বাম হস্তের দিক অর্থাৎ বিপরীত দিক। খ্বেরুপ্রদেশে দিকের নাম- 
করণের অন্য কারণও আছে-- 
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উদ্দক্ বা উদ্দীচী 

অবাচ 

১। এ্রাচ্গী ₹প্র পূর্ব বা অগ্রদিকে__অন্চ গমন করা। অর্থাৎ 
স্ধ্য যখন পূর্ব সম্মুখ বা অগ্রদিকে গমন করে বা উদয় হয়। 

২। প্রত চশী-প্রতি বিপরীত-অন্চ গমন করা অর্থাৎ 

নুর্যোর বিপরীত বা পশ্চাৎ দিকে গমন করা। 

৩। অবাচিশী- অব নিষ্বে_-অন্চ গমন করা অর্থাৎ নিক্নদিকে 
স্ধ্যের গতি। কয উর্ধে গমন করে না, নিয়েই ঘুরিয়া বেড়ায় | 

৪। উউচ্ীচ্চী বা উদক-_উদ্ বিপরীত-_অন্চ গমন কর! অর্থে 
অবাচীর বিপরীত যে দিকে ৃর্ধ্য যায়। অথব| উন্দ আর্দ্র হওয়া অর্থে 

উদ অর্থ জল-_-অক অর্থ বন্রগতি অর্থে জলের দিকে বন্রগতিতে ষে 

যায়। সুর্য সিদ্ধান্তে উদ্ক শব্ধ উত্তর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

মেরুপ্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র হইতে এ উক্তি হইতে পারে না। * 

* উদক্ দিদ্ধপুরী নাম কুরুবসে প্রকীন্তিতা। 
অর্থাৎ উত্তরে কুরুবর্মে সিদ্ধপুরী অবন্থিত। শুর্ঘাসিদ্ধাত্ত ১২৪ 
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এ ৯এাসিটিসিসিসিসিউিউিসিিসিশিউিসিসীপিসিিশিশািসািপিপিপিস

িসিসিসিপিিসিসিসিসিসিসপিসিসিসিসিিটিিিসি ০৯৯৯ সিস
ি শিস্পিসপিসিসিপিসসিসপাসি 

উত্তর মেরু হইতে দর্শক দেখিবেন, সুর্য কখনই মাথার উপরে যায় 

1, কারণ উত্তর মেরু বিধুবরেখ! হইতে ৯ ডিগ্রি উপরে অবস্থিত। 

ত্য নীট ইতে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অর্থাৎ ২৩৭২৮” মিনিট 

মাত্র উদ্ধদিকে উঠে। ৯০০_-২৩২৮ ক ৬৬৩২" অবশিষ্ট থাকে, স্থতরাং 

দর্শক দেরুপ্রদেশ হইতে ূরধ্যকে দেখিলে, স্থধ্য যখন তাহার সর্ধোচ্চ 

স্থানে অর্থাৎ হর্কউ আ্রলন্ভিতি গমন করিবে, তখন তাহার 
অপেক্ষা ৬৬1৩২ মিনিট নিম্নে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিবেন। স্থৃতরাং 

মেকুপ্রদেশে সুর্যোদর দেখিবার জন্য দর্শক দ্রাড়াইলে) দেখিবেন যে দিকে 

সুর্যোোদয় হইল তাহা তাহার অগ্র বা সম্মুখ বা গ্ুক্ক্দিক বা প্রাচী 

( প্র অগ্র ব। পূর্ব__অন্চ গমন করা ।) কুয্য উদয় হইয়। চলিতেছে । 

আমর। বেরূপ ক্রমে সুধ্যকে উদ্ধাকাশে উঠিতে দেখি) নেরুস্থিত দর্শক 

দেখিতে পাইবেন না, কারণ সুযা বিযুবরেখার স্থান ত্যাগ করিল 

না তাহার উপরে থাকিয়াই ঘুরিতে লাগিল অর্থাৎ দর্শককে প্রদক্ষিণ 

করিতে লাগিল, স্থতরাং জল বা সনুদ্র ছাড়াইতে পারিল না। দর্শকের 

মাথার উপরে না উঠিয়া, নিয় দিয়াই বক্রভাবে পূর্বর হইতে আর এক 

দিকে আদিল । দর্শক পূর্ব মুখেই থাকিবেন, স্থৃতরাং সুধা তাহার ার্খে 

আসিল, দর্শক এ পার্থর দিকের নাম দক্ষ হস্তের দিক অর্থে দক্ষিন 

রাখিলেন অব নিম্ন অর্থে এবং অন্চ গমন অর্থে অর্থাৎ শিল্প দিয়া গমন 

হইতে এ দিকের নাম অবাচী রাখিলেন। ন্র্ধ্য ক্রমে দর্শকের পশ্চাৎ 

দিকে আদিল, তখন পশ্চাৎ শব্দ হইতে ধদিকের নাম পাশ্চিক্ন 

রাখিলেন এবং প্রতি অর্থ বিপরীত-_অন্চ্ অর্থ গমন করা অর্থে পূর্বব- 

দিকের বিপরীত দ্দিক বলিয়া! গ্রতীচী রাখিলেন। সুর্য ক্রমে দর্শকের 

বিপরীত পার্থ অর্থাৎ বাম পার্থে আসিল, তখন উদ্ বিপরীত-_অক্ 

বক্রগণ্ত হইতে, এ দিকের নাম উউচ্ক্কি রাখিলেন। মেরু প্রদেশের 
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নিষ়ে চারিদিকেই সমুদ্র সৃতরাং দক্ষিণ ও উদকৃ এক অর্থেই ব্যবহৃত 

হইতে পারে, অর্থাৎ দক অর্থ জল, উন্দ অর্থ আর্ররহওয়া। দক শব্বও 

উদ্ক্ শব্দের উ' লোপ হইঘা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা 

যাইতেছে বর্তমান কালে দর্শক ঠিক মের প্রদেশে ৯* ডিগ্রিতে দাড়াইয়া 
দেখিলে তাহার উত্তরে দেখিবেন আম্মেন্িক্কী, দক্ষিণে দেখিবেন 
এসি , পূর্ব ও পশ্চিম ছুই দিকেই দেখিবেন সমুদ্র। স্থতরাং 
হিমশিলাপাতের পূর্বে মেরুদেশে দাঁড়াইয়া দর্শক হুয্যসিদ্ধাস্তের লিখিত 

মত উত্তরে দেখিয়াছেন ঝুরুব্ধ (আমেরিকার দর্দিণাংন ), দক্ষিণে 

দেখিরাছেন ভারতবর্ষ বা লঙ্কা ব। হিমবর্ষ, পূর্বের ভদ্রাশ্ববর্ধ ( হিমবিপ্রবে 
বসিয়া গিয়াছে) পশ্চিমে কেতুমালবধ ( হিমবিপ্লবে বসিয়া গিয়াছে )। 

আর দেঁখয়াছেন কি? দৌঁখদ়াছেন স্বুর্ম/ ভদ্রাঙববর্ষে উদয় হইয়। 
ঘেরুপ্রণেএকে প্রদক্ষিণ করতঃ ভারতবর্ষ ব। হিমব্ধ দিয়। কেতুমালবর্ষে 
রোমক গওন দিয়া উদর ঝুরুবর্ধে গিরা আবার ভদ্রাবধে উপস্থিত 

হইয়াছে। এই দুশ্ঠ আল্প কোথা কেখিলাল 
উপাস্স নাই। স্ৃতরাহ ইহা আধাগণের মেরুধাসের একটি 

অক্উ/ প্রস্মাঞ।। এখন দর্শক মেরুপ্রদেশ হইতে আমেরিকাকে 

(তিন ভাগ করুন, প্রথম ভাগের নাথ বথ্যক বর্ষ, দিতীয়ভাগের নাম হিরগয় 

বধ, ভূতীয় প্রদেশের নাম উত্তর কুরুবর্ষ রাখুন এবং সাইবেরিয়াকে 

হরিবর্ধ, আলটাই পার্বত্য প্রদেশ কিম্পুরুষবর্ধ এবং হিমালয় প্রদেশ 

ভারভবধ মনে করুন, দেখিবেন ঠিক গিলিয়। যাইবে | ভড্রাশ্ববর্ষ, মেরু- 

প্রদেশ এবং কেতুমাল বর্ধ হিমপ্রলঘ়ের সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।* (২চিত্র) 
ক্রমে বংশবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্ধ্যগণ ৯০১ অক্ষাংশ হইতে ৮৫* 

অক্ষাংখের প্রদেশে আগমন করিলেন। তথায় তাহার দেখিলেন পাচ 

* : পৃথিবী র বীর পুরাতর-_ সি স্থিতি গ্রলয় তন ১*১ ১ পৃষ্ঠা | 
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মান সতত দিবা অর্থাৎ স্ুধ্য অস্ত যায় না_-পাঁচ মাস সতত রাত্রি অর্থাৎ 

নুর্য্যোদয় হয় না। অন্য ছুই মাস (বিষুবরেখার নিম্নে ১৫ দিন ও উর্দে 
১৫ দিন) আমাদের দেশের মত প্রতিদিন অর্থাৎ ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টায় 

স্ধ্য একবার উদয় হয় এবং একবার অন্ত ফাঁয়। এখানে তাহার! প্রথম 

দেখিলেন এক অহন্ অহোরাত্রিতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বাসন্তিক 
বিধুব সংক্রঘণ এবং সারদীয় বিুবসংক্রমণের ১৫ দিন পূর্বের এবং 

১৫ দিন পরে এইরূপ হয়। স্বত্তরাং এখানে এটি আছি? তাহারা 

দেখিলেন। এই জন্য বেদে সাত আদিত্যের কথা পাওয়া যায়। * 

এই সপ্তম আদিত্যের নাম ইন্দ্র অপর নাম ই অর্থাৎ যাত্র। করা। 

এই সমর সপ্তম আদিতা, বিপুবরেখার নিৰে যাত্রা করা সত্বেও আধ্ধ্যগণ 

এই প্রদেশ হইতে তাহাকে দেখিতে পাইতেন। 

এখানে বংশবৃদ্ধি হইলে আঘাগণ ক্রমে ৮০" অক্ষাংশে আগমন 

করিলেন। তীহার। দ্রেখিলেন এই প্রদেশে ৪ মাম মত্ত দিবা, ৪ মাস 

সতত রাত্রি এবং অন্য ৪ মাস প্রতিদিন বা ৬০ দণ্ডে একবার সুধ্যোদয় 

হয় এবং অস্ত যায়। সুতরাং এখানে তীহারা ৮ মাসে আট 

আদিত্য দেখিলেন। এই অষ্টম আদিত্যের নাম বিবস্বান্ এবং 

উর্জ ( বলপ্রাপ্ত)| এই মময় সুধ্যোদয়কালে বিধুব রেখার নিষ্ে 

স্থধ্যের অবস্থান কালে এক মাস প্রতিদিন দিবা রাত্রি হইত এবং 

বিযুবরেখার উপরে হ্র্যা উঠিলে একমাস দিবা রাত্রি দেখ| রে 

* সপ্তদিশে! নান সুধাঃ সপ্তহোতার ধতিজ;। 
দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভি; সোমাভিরক্ষণ ইন্ত্রায়েনো! পরিশ্রব। 

৯১১৫৩ ক 

অর্থাৎ অনেক সুখোর অধিষ্ঠান স্বরূপ যে মাতদিক আছে এবং হোমকর্ত। যে সাতজন 
পুরোহিত আছেন এবং সাতজন যে সৃধ্যদেব আছেন) হে সোম! তাহাদিগের সহিত 
আমাদিগকে রক্ষা কর। ইল্রের জন্ত ক্ষরিত হও! (রমেশ)। 



মেক্তত্ ৫৯. 

্পাস্টপীপিস্পিশিসাস্পিসপিস্পিস্পিসসপস্ি স্পস্ট সিলিকা সপাসিপাসপিস্মপিসছি 

সর্য্যোদয় হইতে প্রথম মাস গণনা হইত। তখন মাস নাম হইয়াছিল না। 

আদিত্যের নামই মাস নাম জ্ঞাপক ছিল। বিবস্বান অর্থ বিবস্ 

(বি বিবিধ প্রকারে-বস্ বাস করা) আবরণ অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণ 

অর্থে বিবস্বান শব হইয়াছে। পূর্বে সুষ্য সর্বক্ষণ প্রায় সমতেজে দৃষ্ট 
হইত, কিন্তু এখন বিবিধ প্রকারে দ্রেখ। যাইতেছে ; মধ্যে মধ্যে আবরণ 

পড়িয়া রাত্রি হইতেছে তাই এইস্থানে গণিত অতিবিক্ত আদিত্যের নাম 

আধ্যগণ বিবস্বান রাখিলেন। 

এখানেও ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে ৭৫? অক্ষাংশে গমন করিলেন, তখন 

দেখিলেন সেখানে সাড়ে তিন মাস সতত দিবা, সাড়ে তিন মাস সতত 

রাত্রি, অন্য ৫ মাস সুধ্যোদয় ও কুষ্যাস্ত হয়। এইরূপে এখানে সাড়ে 

আট মাস সূর্যোদয় হয়। সুতরাং ৯্ি আছি দেখিলেন। 
এই নবম আদিত্যের নাম রাখিলেন প্ুজ্ম।। পুধ্ অর্থ বৃদি পাওয়া। 

রাত্রি ছোট হইয়াছে, দিবার সংখ্যা বুদ্ধি হইয়াছে। সুষ্য বুদিপ্রাপ্ধ 

হওয়াতেই অর্থাৎ পূর্ববাপেক্ষা অধিকবার উদর হওয়াতেই দিবার সংখ্যা 

বাড়িয়াছে, তাই বৃদ্ধি প্রাঞ্ধ অংশের স্ুধ্োের নাম রাখিয়াছেন, পু | এই 

আদিত্যের নাম ভহ্ অর্থাৎ সহা কর। দীরঘরাত্ি ক্রমে আধ্যগণের 

অসহ্য হইয়! উঠিঘাছে, কিন্তু এখনও সহিতে হইবে, তাই এই অংশের নাম 
রাখিয়াছেন সহ। এই প্রদেশে বাঁকালে আর্্যগণ নয় মাসবাপা একটি 

যজ্ঞ করিতেন। তাহার নাম নপগ *। দিবা বাতীত রাত্বিতে 
এত এ শীপিপাশাটিটি টাটা সপে 457০১ শশিপাপাপশপীশাসছি 

* যে অগ্রেঃ পরিজ বিপানে দি্পরি। 
ন্ব্বোনুদশখে। অক্ষিরন্তম: নচাদেবেবুদ্ধহতে | ১০৬২৬ খক। 

অর্থাৎ তাহার! অগ্রির চতুদ্দিকে আবিষ্কৃতি হইলেন, নানামুর্তিতে গগণের চতুদ্দিকে 
উদয় হইলেন। কেহ নবখ অর্থাৎ নয়মাস যজ্ঞের পর গোধন পাইয়াছেন ; কেহ দৃশয় 
অর্থাৎ দশম!স যজ্ঞ করিয়া গোধন পাউয়াছেন। মিনি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে নর্বা শ্রেষ্ঠ 

তিনি দেবতাদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়! আমাকে ধনদান করিতেছেন। 



৩৯ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পিসি সিটি সি শট সিসি সি দিসি পিসি সপিসিিসি পিসি সিসি সিসি সিসি িস্পিসিশিস পি 

জ্ক হয় না, এজন্য দার্ঘ রাত্রির পর (সাড়ে তিন মাল) প্রথম স্থধ্যেদয় 
কর) হইতে এই যজ্ঞ আরম্ত হইত, এবং যে দিন স্থ্ধ্যাস্তের পর দীর্ঘ রাত্রি 

আরস্ভ হইত সেইদিন শেষ হইত। এই নবগ্ধ যজ্ঞ আধ্যগণের 

মেরুপ্রধেশের এই অক্ষাংশে বামের এক অক; প্র-্না। 

এখানেও বংশবৃদ্ধিশত আধ্যগণ আরও দক্ষিণে ৭০ অক্ষাংশে 

'আপিলেন। এই স্থানে ছুই মাস সতত দিবা ছুই মাস সতত রাত্রি, 

অবশিষ্ট আট মান প্রতিদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার সৃধ্যোদয় ও সুর্যযান্ত হইত । 

স্থৃতরাং এখানে আর একটি আদিত্য বৃদ্ধি হইল। এই দ্শ্পেন্ন 

আদিত্যের নাম নাশ, অর্থাৎ দিবস-প্রসবিত| । এই হৃয্যের 

কালের নাম ভহঙন। অরা্ সহের শেষ পীনা। ৭৫? অক্ষাংশে যে 

যজ্ঞ নয় ঘাস ব্যাপা ছিল, এখানে আসিলে ভাহ। দশ মাস ব্যাপী হইয়াছে, 
তাই নাম হইছে দল্পেগ। *। ইহাই পান্তরন্ন নামক 

দশমান ব্যাপী ধজ্ঞ। 

এইরণে আধ্যগণ ক্রমশঃ মেক্প্রদ্েশ হইতে অবতরণ করিয়া 

রি বট আদি রাছেন, অবস্তাগ্রন্থে তাহ। স্পষ্ট 298 হইয়াছে ৭ | 

* "যে নবি ভ; মাসৈ: সম।পা গতা স্তে নবগ্বা”। “যে তু দশতিাসৈ:স সমাপা 
জগ্ম, গে রশখতা | সায়ণ। 
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মেরুতত্ত ৬১ 

সপাসািিিসাটিসিশিসিসিসিসিিিসিসিিসিিসিসিসিসিসিিসিপ্টিসিশপাসি সিসি সিসি িস্পিপিস্পিসিসপিসিস্িি পিসি সিসি সি সিসাসি সিসি 

চত্্েল্প নিজের কোন আলোক নাই, স্থধ্যের আলোকেই 

আলোকিত হয়, তাহা আধ্যগণ এই প্রদেশে থাকিতেই জানিতে পারিয়া- 

ছিলেন। এখানে তাহার! এই ক্ু্যালোক পন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। 
শশশাািটিশাশীাশীাশিশীাটিটটিশিাীাশী টিটি মল 
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* অগ্নি প্রথম ইলম্পদে সমিদ্ধ;| গৃত্নমদ খধি। ২১০1১ খক | 
অর্থাৎ অগ্নি প্রথম ইলাবৃত বৰেই প্রচ্ছলিত হইয়াছিল । 
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৬২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

যে অংশ সৃধ্যের অন্তরালে পড়িত) তাহাতে আলোক লাগিত না, আবার 

সে অংশ স্র্যের দিকে পড়িলে আলোক প্রতিফলিত হইত, ইহাও তাহারা 

মেকপ্রদেশেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন * | 

৭1 ভাষাতত্ব। 

ব5ঠ হইতে একটা স্বাভাবিক ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই ধ্বনির 

বিবিধ প্রকার বপান্তরের নাম স্শব্দ। মনোভাব প্রকাশ করিবার 

উপযুক্ত শব্দই ভ্ডাঅ|। প্রাণীমাত্রেরই মনোভাব প্রকাশ করিবার 

উপযুক্ত শব্দ আছে; তবে কাহারও কম, কাহারও বা বেশী। পশ্ত-পক্ষী- 
দিগেরও মনোভাবজ্ঞাপক ভাষা আছে--তবে তাহা সীমাবদ্ধ । 

৯৮ শীশী পেশ শাক্ীপীশীশীশীশাশাশিীপীীতিতি টি টিপিপি াাাাািাশীতীস্িশিশল 
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৬11011010 চিত £ 02, 

* অনক্ধনি বকণসা ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নত্তমেতি ॥ ১২৪১০ ধক 
শুনশেফ খষি বলিয়াছেন “সমুদ্রগত বরুণের অপ্রতিহত কর্মসমুহধ অর্থাং কিরণ- 

সমূহ রাত্রিকালে চন্দ্রমাকে বিকাশ করে অর্থ/ৎ দীপ্তি করে।” 

অত্রাহ গোরমন্থত নাম তষ্,রগীচ্যং 
ইথ। চক্্রমসো গৃহে ॥ ১/৮৪1১৫ ক । 

গতম ধষি বলিয়ছেন_কধিত আছে গমনণীল তৃষ্টা হইতে এই দিব্য রশ্মি নিশ্চয় 
চক্ত্রমা এইরূপ গ্রহণ করে। 



মেরুতত্ব ৬৩ 
৯ পাপ সে ্পাসিলিসপাসিসিপিসপিসিপিসপিসিসপিিসপাসিিসপিসিপিস্পাস্পাসিপাসিসাস্পাস্পসসিলাসশাসিন 

সপ পিপাসা 

কাহারও দুই চারিট।, কাহার৪ ১০1২০টা, কাহারও বা তরপেক্ষা কিছু 

অধিক। আমরা সাধরণত:ঃ দেখিতে পাই, পক্ষীদিগের মধ্যে কাক্েল 

ভাষা আধিক। 

এইরূপ স্নান্যুজ্েল ও ভাষা আছে। মাহুষ-্থষটির প্রথমে তাহার 
সংখ্য। দুই দশটাই ছিল। ক্রমে সংখ্যা-বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রয়োজনীয়তাই 

বিবিধ শব সৃষ্টির কারণ। যখন যেব্ধপ প্রয়োজন হইয়াছে, তখন তদ্রুপ 

শবও স্থটি হইয়াছে। 

স্থটির ক্রম অনুসারে নরসিংহের স্থট্টির পর নর অর্থাৎ মানুষ স্যরি 

হইয়াছে । লেজশুন্য নরসিংহই মান্ুষ। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি 
গঠনের সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে। লেজ থাকাতেই নরসিংহ পশু--কথ! 

বলিতে ন পারাতেই নরসিংই পশু । মানুষের লেতক নাই, মানুষ 

কথা বলিতে পারে-_তাই ম্নান্যুঅ নল্সিংহেন্স উললত 
সংককল। 

লোম্মস্ণ জীবের উন্নত সংস্করণ "ান্মজেল লেজ ও লোম 

আছে, বুদ্ধি নাই, মানুষের লেজ ও লোম নাই কিন্তু বুদ্ধি আছে। কথা 

বিবিধ প্রকার শব্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বানর বুদ্ধিহীন, তাই 

সম্পূর্ণরূপে প্রক্কৃতির ক্রোড়ে গ্রতিপালিত, সুতরাং তাহার অধিক ভাষার 
প্রয়োজন হয় না) ক্ষমতাও নাই। মানুষ সংপূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর 

নির্ভর করিতে পারে না, মানুষের সে ক্ষমতা নাই। তাই মান্ুঘকে 

অন্য উপায়ে অভাব পূরণ করিতে হয় 

নরসিংহ হইতে প্রথমে ক্রু্ষগুবর্ণ মানুষ হইয়াছে। আমাদের 

গণনাশ্থসারে ৪০২১৭ সুষটাব্ধ বা খুঃ পৃ ১৪৩১৭ অন্ধ গত হইলে ইহার। সৃষ্ট 
হইয়াছে । মৃগয়্ালন্ধ মাংন ভক্ষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করিত। 

ইহাদের ভাষাই মানুষের প্রথম ভাষা । ইহারা আবশ্তকমত শব্ধ গ্রস্থত 



৬৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
স্পস্প্পাস্পিসিসিস্পিস্পিসপ সি পাপা াাশাপিশিিপািিপিপিসিসপিপািসিস্পািস্পিপিপিসপিপাশািপিপিসপিসপিসিস্পিশিন 

করিয়। নিজের মনোভাব পরম্পর ব্যক্ত করিত। সংসারযাত্রা নির্বাহ 

করিতে ইহাদের যেথে দ্রব্য আবশ্যক হইত, তাহার নামকরণ ইহারাই 

প্রথমে করিয়াছিল। ভীর, ধনুক প্রভৃতি ইহারাই প্রথম নিম্মাণ 

করিয়াছিল এবং নিজের ইচ্ছামত নাম রাখিয়াছিল। পশুদের মত 

ইহার! মুখ দিয়া জলপান করিতে পারিত না। কখন করপুটে, কখন 

গত্রপুটে জলপান করিত। তাহারও একটা নাম রাখিয়াছিল। এই- 

রূপেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে । মালগষের যতই প্রয়োজন বৃদ্ধি হইয়াছে, 

ততই ভাষার উন্নতি হইয়াছে। তৎপরে ৪২৩২৫ স্ষ্টাৰ বা খুঃ পুঃ 
১২২০০ অন্দের পরে জত্্বর্ণ মাঘ জন্মিলে ভাধার আরও উন্নতি 

হইয়াছে, নীলুজর্শ মনুষ্য দ্বারা ভাষার আরও পুি হইাছে। 
অবশেষে শ্রেতজর্ণ মন্থয্যের আদিপুরুম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইনি অতি বুদ্ধিনান ছিলেন। ইহার ন্যায় বুদ্ধিমান মন্থু্য পূর্ষে আর 

জন্মে নাই। এই চারি জাতির কাহারও ভাষার মহিত কাহারও ভাষার 

একা ছিল না। 

ব্রদ্দার বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতিতে ভাষারও উন্নতি হইয়াছে। 

তাহারা আবশ্তকমত বহু শববই স্ৃট্টি করিঘ্নাছেন। এ ধমস্ত শব্দই 

অনোৌগিল্ক। এই ০ মকল ভাষার মূল। এই সকল শবই 

ব্যাকরণ দ্বারা পরস্পর যুক্ত হইয়া এখন এমনরূপ ধারণ করিয়াছে যে 

মুল শব্দ আর বাছিয়া লইতে পারা যায় না। 

অক্ষজই ভাষার আকার) কারণ অক্ষর দ্বারাই ভাষা প্রকাশ 

করা যায়। প্রথমে কোন্ অক্ষর আবিদ্ভৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা 

কঠিন। কেহ কেহ বলেন মুখের ভঙ্গী অন্থুারে প্রথম “আ” শব 

বাহির হইয়াছে । আ উচ্চারণ করিয়া যতই মুখ সঞ্কুচিত করিবে, ততই 

বিভিন্ন প্রকারের শব্দ বাহির হইবে। এই শব্ধ অনুসারে বিভিন্ন নাম 

ইয়া 
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সসসাসপিসিসপিপিস্ সি সিসি ৯ সিস্পিস্পাশিস্দিস্পিসপিস্পি শিস সিসপসসপসস ্স্সসসসসসস্উসস সিপসস্সিপিসস পিস্সিস্িপি সি 
সি পাি 

দিলেই অনেক অক্ষর উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে সর্বাপেক্ষা 

'মুখ ফাঁক করিয়া আ অক্ষর মানুষ আগে বলিতে শিখিয়াছে, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই, বা শিশুই যে আগে যাহা উচ্চারণ করিয়াছে 

তাহাই ভাষা-গঠনের মুল, তাহাও নহে। মুখের ফাক কিছু কমাইয়া 
আনিরা শব্ধ করিলে যে শব্দ বাহির হয় তাহা অনুকরণে “ ই” অক্ষর 

হইয়াছে । মুখ একেবারে সম্কুচিত করিলে “উ” শব্ধ বাহির হয়। 

শব্দ-তত্বান্থপারে এইরূপ ক্রমেই অক্ষর আবিষ্কার হইয়াছে ধরা যাইতে 
পারে তাই ল্যাক্প্রণে ও আমর! প্রথমে আ, পরে ই, তারপর 

উ দেখিতে পাই | কিন্তু শিশু যে ব্যাকরণ মানিয়া শব্ষ করিত, আদি 

মানব যে ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়! শব্দ করিত, তাহা বল! 

ধায় না । মানুষ শৈশবকালেই হউক আর বড় হইয়াই হউক, যখন যে 
শব বাহির হইয়াছে, তাহারই একটা উচ্চারণ স্থির করিয়াছে । মুখ- 

ভঙ্গী অনুপারে ব্যাকরণ ভাষ। সাক্কাইস্ত্রাছে। 

বাস্তবিক “তআ।” অক্ষর আগে উচ্চারিত হয় কি না, তাহা বিচার 

কর] কঠিন নহে । আমি একজনকে প্রহার করিতেছি, তাহার অবশ্যই 

লাগিদেছে। কিন্তু সেলাগ! এমন যে, কাদা আসে না, সে অবস্থায় এ 

বাক্তি কিরূপ শব্দ করিবে? মুখ সঙ্কুচিত করিয়া “উ” শব্ধ বাহির 

ক'রবে নাকি? শিশু কাদিবার পূর্বে ই৷ করে কি? মুখ সঙ্কুচিত করিয়া 

আগে এট ফলায়, তার পরে কীদে। কাদিলেই মুখ ফাঁক হইয়া যায়, 

তখন অবশ্ই প্রথমে ৩ অথবা অ। শব্ধ কিম্বা ক্স! শষ বাহির হয়। 

শিশু প্রসবের সমমই কীদিয়। উঠে, তাহাতে প্রথমে আ শব্ধ বাহির হয় না, 

ভখন ওয়া বা ও ইত্যাদি শব্দ বাহির হয়। বড় মানুষে তাহার অন্থকরণ 

করিছু। “ভোদা” বলে। সেই শিশুর কীদা থামাইবার জন্য যে ব্যক্তি 

চেষ্টা করে মে "ও, ও” এবং “আ, আ” ইত্যাদি শব উচ্চারণ করিয়া 

€ 



৬৩ নর পুরাতত্ব 
পিসি সি িসিসিসিসিসি সিসি িসি শিপ সউিপসিিশিসিসসিসছিি 

দিক শান্ত উরি রা করে। এরূপ অবস্থায় আমরা শিশুর মুখে 

প্রথম 'ও তৎপরে “আ” শব্ধ পাই) ঘে তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে, 

তাহার নিকটও প্রথম ও তৎপরে আ পাই। স্ৃতরাং মানুষ ৩ 

উচ্চারণই প্রথম করে, ততপরে আআ উচ্চারণ করে। তাহ ও উচ্চারণ 

মানুষের শ্বাভাবিক মকল কথাতেই ও আনিয়া পড়ে। শিশু ক দিতেছে, 

তাহাকে শান্ত করিবার জন্য একটা কিছু দেখাইতে হইলে ওই বণির 

দেখাইতে হয়, ইহ স্বাভাবিক । অঙ্গুলি বিস্তার করিলেহ সঙ্গে সঙ্গে 

প্রথম অক্ষর ও এবং ভঙ্গী পরিবর্তন ঘারা ই অর্থাৎ গুহ আপনিই 

বাহির হয়। যাহার যে স্বাভাবিক শক্তি থাকে তাহার বিকাশ আপনিই 

হয় বটে, কিন্তু গ্রয়োজন ব্যতীত হয় না। 

মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যে শব্ধ কর। ধায়, তাহাই ভাষা। 

ভাঘ।, 7ক্জন ও অব/ভ্ এই দুহ ভাগে (বিশভ্ত। যে শব্দের অর্থ 

বোধ হয়, তাহাই ব্যক্ত ভাষা, আর যে ভাষার অথ আমরা বুঝিতে পারি 

না, তাহাই অব্যক্ত ভাষ।। পশ্শিশু অব্যক্ত ভাধাই বলে, আমরা তাহ। 

বুঝিতে পারি না, কারণ সে ভাষাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্ট। আমরা করি 
নাই। খাঁদ শিশুর অব্যক্ত ভাষার কোন প্রকার অথ করিয়া তাহাকে 

ব্যক্ত ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্ট। কর! ঘায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে 

শিশুদের একট। স্বাভাবিক ভাষা আছে, তাহা দুইটা হউক আর দশটাই 

হউক, সকল দেশের সকল শিশ্তরহই এক প্রকার। সে ভাষাকে 

ধরিলে পৃথিবীর সর্বজাতীয় শিশুর কথাই বুঝ। যাইত। কিন্তু সে চেষ্টা 

কর! হয় নাই, সকলেই শিশুর ভাষাকে আপন ইচ্ছামত, আপন ভাষায়, 

ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়। ঠিক করিয়। অথবা কুাত্র্ন করিয়া লয়। আপন 

স্ববিধানুরপ প্রস্ততি করিয়। লয়। পাশু-পক্ষীর ভাষায় দেশভেদে কোন 

পার্থক্য নাই। গকু স্বদেশে একরূপ শষ করে, এক জাতীয় কুকুর সর্বব- 
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দেশেই একজপ শব্ধ করে। মাননও তদ্ধণ ভাষ| শিথিবার আগে সর্ব 

দেশেই একরূপ শব্দ করে। পশু-পক্ষীর ভাষ। কৃত্রিম করিবার শক্তি নাই, 

তাই সর্বত্র এককপ ভাষাই থাকিয়। যায়, কিন্তু মানুষের ভাষা কৃত্রিম 

করিবার শক্তি আছে, তাই নোজন্নীস্ভে ভাষার আকার পৃথক। 

কহারও সহিত কাহারও মিলে না। নকলে নকল অক্ষর উচ্চারণ করিতেও 

পারে না। ইংরেজগণ ভু উচ্চারণ করিতে পারে না, চ উচ্চারণ 

করিতে পারে না। কারণ তাহাদের ম্বরষন্ত্র যে ভাবে লইলে এ দুই 

'অক্ষর উচ্চারণ করা যার, সে শিক্ষা তাহাদের নাই । তাহাৰ। ট ও ভ 

'অক্ষরকে একটু কোমল করিয়া! উচ্চারণ করিলেই ত ও দ করিতে পারেন, 

কিন্তু শিশ্তকাল হইতে, ভাষার ক্রুটা হেতু, সে অভ্যাস করেন নাই, তাই 

পারেন না। এইবূপে আমর! দেখিতে পাই, যাহা স্বাভাবিক তাহা 

নর্বত্রই সমান। ন্ন। কারতে হইলে যে ভাবে মাথ। নাড়িতে হয়, তাহা 

সর্বত্রই এককূপ। সম্মতিস্থচক মাথা নাড়াও সর্বত্র এককপ। কোন 

স্থানেই তাহার বিপরীত দেখা যাস না। নন] এঝাইতে হইলে থে 

ভাবে মাথ। নাড়িতে হয়, নম্মতিস্থচকভাবে সেখানে কেহ মাথা নাড়ে 

না ব| সম্মতি দিতে হইলেও ঘেরূপভাবে মাথা নাডিতে হয়। অসন্মতভি- 

সচক ভাবে সেখানে কেহ মাথ। নাড়ে না। বেখানে কৃত্রিম, কেবল 

সেই স্থানেই প্রভেদ। তাই কাহারও ভাষার মহিত কাহার€ ভাষা 

মিলে না। না মিলুক, কিন্তু প্রয়োজনানমারে একটা ভাষ। মকলেই 

গড়িয়। লয় । যে গড়িরা লইতে পারে ন', তাহারও স্বভাবজাত ভাষ। 

আছে। পণ্ু-পক্ষীর৪ ভাষ। আছে, আমর বুনিছে পারে না বলিগাই তাহা 

ভাষ। মধো গবা করি না_তবে পে ভাষ। অত সংক্ষিপ্ত, শ্দম্পদশন্য । 

লজ্তল্র নামকরণ করা মানুষের একটা স্বাভাবিক গুণ। কোন 

বস্ত দেখিলেই মানুষ তাহার একটা নাম, নিজের ভাষা অস্থসারে দিয়া 
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লয়। কোন কোন স্থলে অপরের ভাষ| হইতে বস্তর নাম লইয়া! নিজের 

ভাষার পুটিসাধন করে । হুতরাং নাম একটা চাই। এইরূপেই ভাষার 

উন্নতি হয়। 

যতই বিবিধ তত্ব আবিষ্কৃত হইতে থাকে. ততই ভাষার উন্মতি 
হয়। ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লিপ্সিল্ল আবশ্যক হয়। তাহা ন 

হইলে সমস্ত মনে রাখা কঠিন। অবশ্ঠ গল্পচ্ছলে আধ্যগণ অনেক তত 

মনে রাখিবার কৌশল অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহাতে লিপির অভাব 

পূর্ণ হয় না। 

যখন লিপির অভাব বোধ হইয়াছে, তখনই তাহার পন্থাও আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । মন্তধ্য চিরকাল িজ্রপ্রিয়। মাহষ-স্থ্টির পূর্বে 

ক্কান্মথ নামক এক প্রকার হন্তী ছিল। মানুষ হৃ্টি পথ্যন্ত যে 

ইহারা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ ম্যামথের দস্তে অঙ্কিত ম্যামথের চিত্ত 

পাওয়া গিয়া্থে। এই চিত্র অপেক্ষা পুরাতন চিত্র পৃথিবীতে আর 

নাই। ভৃন্তর পরাক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, এ সময়ের মান্থুষ 

শ্বাতুল্র জিনিস প্রস্তত করিতে পারিত না। প্রস্তর দ্বার নিজ 
আবশ্যকীয় অন্তর প্রস্থত করিত। এ চিত্রটিও বোধ হয় প্রস্তরাস্ত্রে 

দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকিবে । চিত্রকর ম্যামথ না দেখিয়া এই চিত্র 

কখনই অগ্কিত করিতে পারে নাই। ভূতত্বের প্রমাণে জানা যায় যে, 

মানুষ-সুষ্টিরি অল্পদিন পরেই ম্যামথজাতীয় হস্তী লোপ পাইয়াছে। 

রুযিয়া-দেশের মস্কাউ নগরের মিউজিয়ামে একটি চক্র আছে, তাহাতে 

একটি ( অসভ্য ) মনুষ্য, পাথর ও যষ্টিনহ একটি ম্যামথকে আক্রমণ 

করিয়াছে, এইবূপ চিত্রিত আছে। 

ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
অর্থাৎ সভ্য-মন্রষয-সত্টির আদি হইতেই চিত্রপ্রিয় ছিল। যাহারা 
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চিত্রপ্রিয় ছিল, তাহার! চিত্রলপিপ্রিঃই বানা হইবে কেন? 

যতদিন তাহারা নংখ্যায় অন্ন ছিলেন, যতদিন তাহারা নানাদিকে বিস্তৃত 

হন নাই, যতদিন তাহার! ম্মরণযোগ্য অধিক তত্ব আবিষ্কার করিতে 

পারেন নাই, ততদিন লিপির প্রষ্বোজন না হইতে পারে, কিন্ত তাহাদের 

'বস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ তত্ব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে) লিপির অভাব 

তাহারা বোধ করিয়াছিলেন। এই অভাব বোধের ফলম্বরূপ চিত্রলপি 

আবিক্ষুভ হইয়াছিল। মেক্ুপ্রদেশই ইহার উৎপাত্র প্রথম 
স্বান। ম্যামথ মেরুপ্রদেশ ব্যতাত অন্যত্র পাওয়া ঘাইত ন1। 

লিপির অভাব বোধ হইলে মান এহরূপে চিত্রদ্ধার। প্রয়োজনীয় 
বর লিপিবদ্ধ করিবার চে করয়াছিল। বিবিধ প্রকারের পক্ষী ও 

গৃহস্থাণীর গ্রয়োজনায় দ্রব্যের অনুকরণে এই চিন্রাক্ষর চত্রত হহত। 

িশলোে এই চিত্রাক্ষবের নমুনা পাওয়া 'গয়াছে। পর্ববদেশের 

আধ)গণ ও থে হহার নিদশন না রাখয়াছেন, তাহা সহে। শল্ষভ্র ও 

বলা চিজ্রই তাহাদের ববহত 1চত্রাঙ্ষিলেল প্রমাণ । 

আমরা আকাশে আ।শ্রন্নী নক্ষত্র যেমন দেখিতেছি, আঁঙ প্রাচীন 

কালেও আধ্যগণ তঞ্প দেখয়াছেন। অশ্বদুখের কোন চিহ তাহাতে 

আছে কি? আমরা যেমন তিনটি তারা মাত্র আশ্বনী নক্ষত্থে দেখিতে 

পাহ, তাহারা ভতদ্রপ প্রথমে দুহটি পরে তিনটি দোখতেন। এখন 

যেমন আমরা তাহাতে অশ্বমুখের কোন চিহ্ন দৌথতে পাহ না, তথন৪ 

তাহারাও তদ্রপ অশ্বমুখের কোন চিহ্ন তাহাতে দেখতে পান নাই। 

তবে এ চিত্র হইল কিরূপে? অশ্বনুখ দ্বার| আঁশ্বনী বুঝাইবার জন্য নহে 

কি? মেরুপ্রদেশে অশ্বিনী নক্ষত্ধে সুর্যের আগমন-বাধাবহ উন! 

প্রথম দেখা দের অর্থাৎ অশ্বনী নক্ষত্র পূর্বদিকে থাকিবার সময় উষ! 

প্রথম দেখা যাইভ। প্রতি দিথুনেই উষ! অশ্বিনী নক্ষত্ধে প্রথম উদয় 
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হওয়ায় অশ্বিনী নক্ষত্র সুর্ধ্যের অস্টন্বরূপ গণ্য হইল। এই হইতেই 

অশ্বমূখ দ্বারা অশ্বিনী নক্ষত্র চিত্রিত হইতে লাগিল। অশ্বমুখ এই চিত্র 

লিপির মংক্ষিপ সংস্করণ মান্র। ক্রুর্ভিন্টীলর চিত্র ক্ষুরের ন্যায়। 
তখন তাহাকে কর্তরী বলিত। ক্রমে তাহা 'কর্তরিকা” হইতে কৃত্তিক! 

হইয়াছে । ইত্যাদিরপে ঘেরুপ্রদেশে বাদ কালে ১২টি সক্ষাত্রেলর 

চিনত্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

এইকূপে রঙ্গের চিত্র দ্বারা জল, মানুষ শয়ন করিয়া থাকা হইতে 

লাগ, সুর্যের চিত্র ছার! ছা ইত্যাদি চিত্রলিপি মেরুপ্রদেশেই 

আবিষ্ুত হইয়াছিল। খুঃ পঃ ৭* শতাবীতে স্বায়ভূব মন্তর সময় 

হইতেই এইরূপ নিও আবিদ্ধার আরম্ভ হইয়াছে। 

৮1 সমাজতন্ব 

এক প্রকার জাতিভেদ স্বাভাবিক। এই জাতিভেদ মন্ুয়ু এবং 

অন্যান্য ভীব মধ্যেও দেখা যাযু। যথা,স্থটির সময় প্রধানতঃ চান্স 

জাতীয় মানব দ্রেখা যায়__(১) কৃষ্কবর্ণ, (২) রক্তবর্ণ, (৩) পীতবর্ণ এবৎ 

(৪) শ্বেতবর্ণ। 

এই চারিজাতীয় মানবের কাহারও সহিত কাহারও বর্ণ, আকুতি 

ব। আচারের মিল নাই। ক্লু ওরশ জাতির কোন সমাজ ছিল না 

ইহারা স্বভাবের সহিত বিরোধ করিত না। গৃহাদি নিদ্মাণ করিত না। 

পর্বত, সাগরতট প্রভৃতি অনাবৃত স্থানে অনাবুত অবস্থায় বাস করিত। 

বৃক্ষে ফল হইত না, স্থত্তরাং কেবল মৃগয়ালদ্ধ মাংস আহার করিয়। 

স্বভাবের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইত। তখন অতিশয় শীত বা অতি 

রী কিছুই ছিল না। 

রঙ মারের পুরাণ ৪৯ অধ | 
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কে কে ০৯৯ পেপিিপাপপাশপাশািািটিপিসি 

লুস্লর্ণ জাতির শিক্ষা-শক্তি অতি অল্প। ইহাদিগের সমু্ধে 

ভ্রমণ করিবার সাহস নাই। ইহার। প্রতিহিংসাপরায়ণ অস্থির ও 

যুদ্ধপ্রিয়। উলঙ্গ বেশে থাকিত | সদাই প্রফৃল্প, সশঙ্কিত। * 

সীতহর্ণ জাতি রক্তবর্ণ অপেক্ষা অনেক সভ্য ছিল, তাহারা 

উলঙ্গ থাকিত না, ফল মূল ভক্ষণ করিত। পশ্বাদিও প্রত্পালন করিত। 

শ্রে্লর্ণ জাতিই আধ নামেই কথিত। ত্রহ্ধা ইহাদের আদি 

পুরুষ। টহ্নারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া তৎমাহাঘযে খাগ্যাদি রন্ধন করিয়। 
আহার করিঠেন। কেবল মুগয়ালক্ধ জীব মাংসে জীবন ধারণ করিতেন 

না। গৃহপালিত পশু গ্রতিপালন করিতেন, গোছুগ্ধ দোতন করিনা পান 

করিতেন । মুৎপাত্র নিশ্মাণ কারয়া তাহা পোড়াইয়। পাকের জন্ত স্থালী 

প্রশ্থত করিতেন। গ্রথমে পালিস প্রন্তরাক্ পরে লৌহ-অন্্ উ্ারাই 
প্রস্থত করিয়াছিলেন । 

মার্কগ্েয় মুনি বলিয়াছেন- ত্রদ্মার (১) মুখ হইতে সত্বগ্রণযুক্ত 

( শ্বেতবর্ণ) সহ মিথন উৎপন্ন হইয়াছিল। (২) অক্ষ হইতে 

রজোগুণ'বশিষ্ট (রক্তবর্ণ) সহম্্ দিখুন উৎপন্ন হইয়াছিল। (৩) 

উত্লুভদেশ হইতে যে সহস্র মিথুনের হষ্টি হয়। তাহারা রজ ৪ তমো- 

গণযুন্ত ( পীতবর্ণ)। (৪) গনদৃদ্ধনন হইতে শ্রীত্র্ট, অল্পনুদ্ধি তামস 

( কুষ্ণবর্ণ ) মিথুন সম রর হইয়াছিল।1 
ইহা ব্যতীত আরও অনেক দিশ্রজাতি ছিল, কাহারও সহিত 

কাহার৭ মিল ছিল না।+ ইহারাই প্রকাত বর্শিঙ্কর-জাতি। 

* পৃথিবীর পূরাতত্ব, সষি-্থিতি-প্রলয়ত্। ১৮ পৃষ্টা । 

1 মার্কগেয় পুরাণ ৪১ অধ্যায়। 

1 মাক্ডেয় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়। 
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পিসি পিসি সাপ পিসসস পিপিপি সিসি পিসি সিসি ৮৯৮৯৯ 

মেরুপ্রদেশে বাসকালে শ্বেতবর্ণ আধ্যগণ সকলেই এক সমাজতুক্ত 

ছিলেন এবং একজাতি ছিলেন। তখন তীহাদের মধ্যে কত্রিম 

জাতি-বিভ্ডাগ হয় নাই। সকলেই তখন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই 
্রাহ্মণগণ পৈতাধারী ছিলেন না । ত্রদ্ষন+অ অপত্যার্থে ব্রাহ্মণ শব্দ 

নিশ্পগ হইযাছে। অর্থাৎ ব্রদ্ধার পুত্র বলিয়! মকলেই ব্রাহ্মণ নামে কথিত 

হইতেন। 

সমাজের প্রথম অবস্থায় িনবীহ-বিধি ছিল না। ভথন মানব 

স্বেচ্ছাচারী ছিল। সকল শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মা অ'পনাকে ছুই 

ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন__অর্ধভাগ পুরুষ এবং অদ্ধভাগ নারী 

এই নারার নাম গায়ত্রী দেবাঁ। ব্র্ষ। প্রথম আধ্য পুরুষ এবং গাযুত্রী 

দেবী প্রথম আধ্যরমণী বা আধ্যজাতির প্রকাত মাতা । অন্ত আধ্য- 

রমণীর অভাব হেতু ব্রদ্ধা। নিজ -)1 গায়ত্রী দেবাকেই স্ত্ারূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এ কথা সকল শাস্ত্েই লিখিত আছে। বাইবেলে 

লিখিত আছে, “আদমের পঞ্চবাস্থি লইয়। ঈশ্বর স্তী-যুগ্তি নিশ্মাণ 

করিয়াছিলেন ।”* 

আত্ম! হইতে জাত বলিয়্াই পুত্রকে আত্মঞ্জ এবং কন্যাকে আক্সভ্টা 

বলে। স্বৃতরাং আত্মজা যে পঞ্তরাস্থি ও মাংস দ্বারা নিশ্মিত তাহাতে 

আর সন্দেহ কি! পুত্রকন্যার মৃত্যু হইলে এখনও সাধারণ (পতা-মাতা। 

কাদিতে কাদিভে বলেন, তাহাদের পঞ্জরাস্থি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বতরাং 

ইহার প্রমাণ অন্তর খুঁজিতে হইবে না। 
যখন ব্রহ্ম! একাকী বর্তমান ছিলেন তখন তিনি একমাব্র আধ্য। 

তাহার স্পীত বর্ণ স্ত্রীর গর্ভে পরে একমাত্র আধ্যবর্ণা অর্থাৎ 

কপি পাপন পপ পাপী পপি পসপপপাপাপ পালি াািিতিিিশ্াশীশীিশিতীশীশা তা িপ্াতিশিটট পিস পাশ 

গ্গ [31016. 062. 2) 28) 22, 
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০৯৯স্পসপিসিসিসপিশাসিস্পিসিশিসসিশিপিস্পিসপিসিসিপিস্শিশিস্পিসপসপিস্পিসপিসিসাসসি পিপাসা 

শ্রেতবর্ণা স্বন্দরী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রদ্ষা আধ্যবর্ণ স্থির 
জন্য মেই কন্যাকে স্ত্রীকূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গায়ত্রী দেবীর এক 

নাম সাবিত্রী। * সাবিত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্তা! জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিল। এই পুত্রের নাম সমন্নডনং। স্বাযন্তুব মস্থ ও শতরূপা 

নামে মনসের এক পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। স্বায়ভু মহ 
ভগ্িম্নী শতবূপাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতরূপার গর্ভে 

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক ছুই পুত্র এবং প্রস্থতি নানক এক কন্তা 

জন্মিয়াছিল। মুনসের অপর পুত্র দক্ষ সহ প্রহ্থতির বিবাহ হইয়াছিল। 

বক্ষ প্রশ্থতির পি ল/ হইতেন। প্রস্থতির গে দক্ষের অনেক 
গুলি কন্যা! জন্মিয়াছিল। দক্ষ স্বীয় ভ্রাতা ভৃগু, পুপন্তা, পুলহ, ক্রতু, 

অঙ্গিরা, মবীচি, অত্র ও বশিষ্টের সহিত কয়েকটা কন্যার বিবাহ 

দিয়াছিলেন। ভগ আদি দক্ষকন্তার (প্রশ্থতির সম্পকে) খজন- 

স্বানতাদমহ হইতেন। মেরুপ্রদেশে সমাজের এইবপ অবস্থ! ছিল। 

পরবন্তী শাস্্কর্তীগণ এই প্র ত বৃত্তান্ত গোপন করিতে গিয়া গোলযোগ 

কারয়া ফেলিয়াছেন। দেবতার কাধ্য মানুষের বিচাধ্য নহে বলিয়। 

ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। + প্রকৃত পক্ষে এই সময় এইবপ 

(ববাহ ব্যভাত গোজ্রাি বাছিবার উপায় ছিল না। 

* 5; স্বদেহসন্তুভামাস্মজ।দি তাকদয়ৎ ॥ ৩২ 
শতরুণ] চ সাখ্যাত। সাবিতী চ নিগদ)তে ॥ ৩১ 
সরম্থত্যথ গায়ত্রী ত্রহ্গ।ণ চ গরস্থপ ॥ ৩২ 
ৃষ্ট। তাং বাধিতস্তাবৎ ক।মবাণান্দিচতা বিভুঃ| ৩৩ 
ম।(বত্রীং লে|কস্ষঠার্থ: জদি কৃহা নদাস্তিতঃ| ৩০ | 

নতপ্া-পুরাণ। তৃতীয় অধ্যায়। 

1 মনুরুবাচ_-অহে। কষ্টতরক্েতদঙ্গজ]গমন: বিভো। 

কথ ন দোধমগদৎ কন্দণানেন পদ্ম: ॥ ১ 
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৯। ধন্মতত্ 

এই মময় সকলেই দ্যৌ মাতা ও পৃথিবী পিতার এবং তাহাদের পুত্র 

সুর্যের পুজা করিতেন । অগ্নি এই স্থানেই প্রথম প্রজ্জলিত হইয়াছিল। 

যজ্জ এই স্থানেই আরম্ভ হইয়াছিল । এখানে আধ্যগণ নবগ্থ দশগ 

প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ করিতেন। ক্তু্ধা্য অন্তরীক্ষের এবং অর্গরি 
পাথিব দ্েবতীরূপে গণা হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ অন্ধকারের পর 

আলোক দ্দোন্ু। স্্য বান্তবিকই পৃজ্য। দীর্ঘ রাত্রির হিস্ন 

হইতে রক্ষা-ক্তা অগ্রি বাস্তবিকই পৃজ্য। 

১০ | মেরুবাদের প্রমাণ । 

এতক্ষণ আলোচন! করিয়া আম্রা আধাগণের ম্রেরুপ্রদোশ বাস 

সম্বদ্ধে নি্ললিখিত প্রমাণ পাইলাম 

(১) মঞ্চ পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বাঁজ-কোঁষ স্বরূপে 

সংস্থিতা। * এই পদ পৃথিবীর আাক্ডিন্তে অবস্থিত । ইহাছে। 

ব্রক্মা ৭ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 

পরম্পরঞ্চ সন্বদ * সগোআাণান্ভূৎ কথম্। 

বৈবাহিকস্তৎসুতানাং ছিন্ি মে সংশয় বিছো ॥ ২ 
মতসা উবাচ * ঁ নর % ৯ 

বিদস্তি মাগ দিবান।ং দিবা এব ন মানবা:॥ € 
কাম্াকাঘো ন দেবানাং শুভাশুভফলপ্রদে | ৬ 
বিরিঞ্যিতর ভগবাংস্তত্র দেবী সরহ্থতা। 

ভারতী যত্র যত্রৈব ত্র তত গ্রজপি: ৮ 
যথাত'প। ন যহিতশ্ছায়য়া দৃশাতে কচিৎ। 
গায়ত্রী ব্রহ্ষণ: পার্শং ততৈব ন বিমুঞ্চতি ॥ ৯ 

*. বিজু পুরাণ ১২ অধ্যায়। 

1 বায়ু পার ৩৭,৫৩।৩৪ 'ধ্যায়। 
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(২) মেরু শব্বের অধ (মি ক্ষিপ্ত--রম্ ক্রীড়। কর! অথাৎ ক্ষিপ্র 

হইয়া যেখানে ক্রীড়া করে) দ্বারা আর্ধাপিদের তথায় গথন বান বুঝায়। 

(৩) মেরু পর্বতের নাম শ্ুলর্শ পর্বিশু বা জোস 

গিলিি ৮ (91018 13078]15 ) 

(৪) ন্বগের চারিদিকে ৭২০ (খুন যুক্ত উ চিএ + ভ্রমণ কর! । 

(৫) স্নেক প্রছেশ্ণেল নক্মাতি তি ভাপ * 

(৬) মেক্প্রদেশের আতেশি 9 এশা) শকেজো। 

নাম। 

(৭) ধঁধ্যন বয়েজোতে ছয় মাস ছিন্ন ও ছয় মাম আাতি।। 

(৮) ছক আছিতি। গণন।।৭ 
(৯) শিস ৪ 850 ধর | ** 

(১০) আরশ্বণী নগরে উন্ন।1 11 
(১১) বুর্জ ডদ্জান্ত। ভদ্রাঙ্ত। কেতুমান এ কুক্ধব্ধে 

সুয্ের প্রমণ | ১ 

(১২) মেক প্রছেশে (উল।তে) অগ্ভিল ঞ খন 

উত্স | ** 
পিপিপি 1 পশলা শীত শিট তিনি শিক তি শশিশিটিতিট শি 01 শ তিন শত ২ তত এ তিশা সলিল ২ 5৬844552281 পন 

* মহাভারত বনপল্ল ১৬৩ অন্যায়। রামায়ণাকি ক নাক1ও ৮০ আব্যায়। 

1 গেদ ১১5৪।১১ ধক | 

| লিপু পুরাণ ২1১1১৬১১৭,১৮। বানু পুরাণ ৩৪২৮-৬১ আক । 
| ৮€1701150. 

এ ২২৭১ (ঝথেদ) 

** জাগুদ ১১২৪) ৩1৩৯৫) 1৫51৮) ৬৬৩ পক) 
1 ধর্বেদ 01৭5৩ ক | 

11 হযা-সিদ্ধান্ত ১২ অ। ৩৮৪)৭)৭১ প্লোক । 

খু৭ কখন ২১০১ ক) ৬/১১.১৩, ১5,১1১ সক | 



সস ২ সিসি 
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১১। মেরুপ্রদেশের অবস্থা 

মেকুপ্রদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রাচীন জাতিসমূহের কতদুর পরিচয় 
ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা স্কঠিন। ইহার অন্তর্গত থিউল নামক 

দ্বা দেখিয়া পাইথিয়াস্ যে দমকল অদ্ভুত কথ প্রচার করিয়াছিলেন, 
ভাহাই বোধ হয় এ দেশ সত্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রাচীনদিগের প্রথম কথা। 

কিন্তু পবন শতাব্দীতে বান্তবিকই কয়েকজন আ।য়র্লগুবালী খৃষ্টান মনত্যাসী 
আহম্পণ্ড (বরফের দেশ) দেখিয়া আিয়াছিলেন বালয়। বোধ হয়। 

৮২৫ থু; অবের সময় সমর মঙ্ক ডাই মহল লাখয়াছিলেন যে, কয়েকজন 

সন্ন্যাসী কতিগয় মান পথ্যস্ত থিউলে (৬০ ) অবস্থিত করিয়াছিলেন, 

তাহাদের দুখে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে কর্কট-সংক্রান্তির সময় এখানে 

'আদে) অন্ধকার থাকে না। 

ইংলগের প্রাচানকালের রাঙা আলকেড্, আরোসিয়াসের অনুবাদে 

প্রথম বেক্যাএা সম্বন্ধে ডল্লেথ কারয়াছেন। নরওয়েবাসী গথার এবং 

উপঞণ্ঠান, আবিষ্ারের উদ্দেশ্বে ও জ্ঞানাজ্ৰনের জন্য সর্বপ্রথম মেরু- 

প্রদেশে যাত্রা করেন। এ কথা তিন ওথারের নিজ মুখেই অবগত 

হহয়াছিণেন। গন্পোক্ত স্থানগুলির প্রকৃত সংস্থান এখন নির্ণম্ কর। 

অগভ্ভব, তবে এটুকু সম্ভবপর বাঁপয়া মনে হয় যে। ওথার উত্তর অন্তরীপ 

(:২০/০) 691১৪) ঘুরিয়াও লাপৃলণ্ের উপকূল দেখিয়৷ আসিয়াছিলেন। 

স্কা্শনেভায় উপন্বাপেল্প নসমানেরা আহম্লগ্ডে উপনিবেশ 

স্থাপনান্তর সব্ধ প্রথমে থাইয়। গ্রীন্লগ্ডের উপকূলে স্থায়িবূপে বান করিতে 

আরম্ভ কৰে। ক্রমে তাহারা এই চিরনীহারাবৃত প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত 

ধরিয়া মেরুমণ্ডলের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে। গ্রীন্লপগ্ডের ব্রাটোলিড- 
এহ-শারস্ জড়ে নোমাদ্গের যে উপনিবেশ ছিল, তাহা ৬৫" ডিগ্রির 

উত্তরেও যে ধিস্তৃত হইয়াছিল, এ কথ! মনে হয় না। কিন্তু এ কথা ঠিক 



মেক্তত্ব ৭৭ 

এমসি সিসিশিসিসপিস্পিসপাসপিসিসিপি সিসি পপি সি ্পিস্পিসি পিসি সিসি সিসি সিসি সপাসিসি পিটিসি সিপসিস্িসিশ্পিসিটি সি সিশিসিপিটিন সিসি উপ সি টি পি িশাািসিসিছি 

থে, গ্র্ম খতুতে সিল (সামু্রিক জন্তবিশেষ) শিকারোপলক্ষে এই নকল 

আসত বাশির 

সাকিন লহ শী ৮ হল 2 

ভিত সি 

৷ প্রদেশের অধিবামীরা মেরুর দক্ষিণসীম অতিক্রম করিয়াও অনেক দূর 

পত্যন্ত অগ্রসর হইত। অক্ষা ৭৩০ উনরে তাহাদের কতকগুলি শিলালিপি 

পাওয়া গিয়াছে। ইহার একখানা হইতে জান। যায় যে, উক্ত লিপি 

১২৩৫ খষ্টাবে এস্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । ১২৬৬ খৃষ্টাব্ধে যে আর 
একটি আঁভযান বাহির হইয়াছিল, তাহা বারো! প্রণালীতে অক্ষাণ ৭৫৪৬" 

উঃ পর্যন্ত পৌছিঘ়াছিল। বর্তমান দেন্দার্কের উপনিবেশ উপার- 

নভিকের উত্তরে অক্ষা ৭৩: উঃ পধ্যন্ত তাহাদের সাধারণ শিকার-ভষি 

বিস্তৃত ছিল। 

১৩৪৭ খৃষ্টাব্ব পধ্যন্ত নরওয়ের সঙ্গে গ্রানলগ্ডের সংবাদের আদান- 

প্রদান ও যাতায়াত চলিঘ়াছিল। তাহার পরে নরওয়েতে কালা মৃডক 

(11180) 1)6810 ) নামক মহামারী আরম হয়। এদিকে ১৩৪৯ থ্ঃ 

দেখপিং ব। এস্কইদে। জাতি পশ্চিম ত্রাগৃজ বিপধাস্থ করিছা গ্রীন্লপ্ডের 

৪পনিবেশিকধিগকে যাইয়া আক্রমণ করে।  গ্রান্লণ্ডের আদিম অধিবাধী 

* পূর্ব ব্রাগৃডের বিশপের প্রধান কম্মচারা হভার বাডষেনকে ইহাদের 

সাহাধ্যা্থ প্রেরণ করা হইদাছিল। ইহার পিখিত একগান। উপদেশপিপি 

পাওয়। গিয়াছে । ইহাতে আহস্লগড হহতে কোন্ পথে উপনিবেশে 

যাইতে হয়, তাহার উপদেশ এ উপনিবেশের স্থানসন্িবেশের বিবরণ 

আছে। গ্রাদলগ্ডের উপনিবেশগ্ুলির প্রথণ ইতিহান সন্থন্ধে ইহা এখনও 

বিশেষ মুল্যবান দলিল। ১৪০* হইতে ১৪৪৮ খৃষ্টান্য পধান্ত এদেশে 

যাতাছ্থাত ছিল, কিন্তু পরে ইহার সঙ্গে সকল সথবন্ধ একেবারেই, বিচ্ছিন্ন 

হইা যার। ইহাই হইল মেরু প্রদেশের পাশ্চাত্য জাতির পরিজ্ঞাত 

আদি ইতিহাস। 

ইহার পরে যখন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গমনের 



৭৮ রা পুরাতত্ব 
০৯৯৮০ পপি সি উপ সাত শাদা সি সিটি উসাসিসপাশি শি সিসি সিসি শশ্িস্পিিশাশিশিশসিি তি পিিিসপাস্পিশীশিশি্পীিসপিসিসাশিপাস্পিসীপাপিসপিস্পিস্পিশিসপিপা্িসি সিসি 

নিকট পথ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়, তখন আবার নৃতন করিয়া এদেশের 

সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। 

১৫৫৩৭ ট্রাবের ২৩এ মে তারিখে সার হিউ উইলাউবী এবং রিচার্ড 

চান্দেলারের অধিনাম়কত্তে পৃথিবীর উত্তরাংশ আবিষ্কারের জন্য এবং 

নৃতন ও অজ্ঞাত প্রদেশে ভ্রমণের পথ বাহির করিবার উদ্দেশে জল- 

পথে এক অভিযান প্রেরিত হয়। নবজেম্ররা আবির করিবার পরে 

উইলাউখী লাপ্লগ্ডের কোন বন্দরে শীত-খতুর অবমান পথ্যন্ত অবস্থিতি 
করিবার সংকল্প করেন। এখানে শীতে ও অনাহারে তিনি সদলবলে 

মৃতামুখে পতিত হন। চান্সেলার মেণ্ট নিকোলাম্ উপসাগর পর্য্যন্ত 

গৌছিয়া, আর্কএঞ্জেলের সন্নিকটে অবতরণ করেন। এখান হইতে মস্ে। 

বাইয়া ও রুধিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়৷ তিনি নির্বি্র 

দ্বদেশে গ্রত্যাবর্ূন করেন। ইহাতে মেরুযাত্রার সার্থকতা ও আবশ্যকতা 

সাধারণের হাদয়ঙ্গম হইল। ইহার ফলে “মাঞ্চেট আড ভেন্চারাস 

এমোপিয়েশন্” নামক মশ্প্রদায়কে রাজ সরকার হইতে মেরু যাত্রার 

সনন্দ প্রদান করা হয়। 

১৫৫৬ থুষ্টান্বের বসপ্তকালে চান্সেলারের পূর্ব সহচর িফেন্যারে 

যে মমুদ্রঘান্তা করেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি সযত্বে লিপিবদ্ধ করিয়া 

রাখেন। আর্ক-এঞ্েলে যাইয়া তিনি যে প্রণালী দিয়া কারাসাগরে 

যাওয়া যায়, নবজেম্রর। এবং ওয়েগট্ দ্বীপের মধ্যবর্তী সেই প্রণালী 

আবিষ্কার করেন। ১৫৮০ খুষ্টা্ধে উক্ত “মার্চেন্ট আড্ভেন্চারার্স” 

সমিতি আর্থার পেট ও চাবুল্স্ যাকৃমানের অধীনে ছুইথানা জাহাজ 
প্রেরণ করেন। তাহাদিগকে বারোর আবিষ্কৃত প্রণালী বাহিয়া পূর্ববাভি- 

মুখে বি নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া 

হইল। কারামাগরাডিগামী প্রণালীতে পৌছিয়া ও পূর্বদিকে অগ্রসর 



মেরুতত্ ৭৯ 

২ পসিাশাপিগিপাস্পিপিিসপািসিস্পীস্পাস্পিস্পিস্পি সিসি সািসিসিাপিস্পিপিসিন্পাসিসিস্পিস্িসপিস্পি সি িপপিস্পিসপাসি স্পা পাশা সি সিসি এ পি সতিসিএ সা সি সি উাসিদা াস্পিসিপএসি 

হইবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়! পেট নির্বিষ্বে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

নর্ওয়ের কোন বন্দরে শীঙখতু অতিবাহিত করিয়া থাণ্মান্ স্বদেশের 

অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু ইহার পরে যে তাহার ও তাহার 

দলের লোকের কি হইল, সে সংবাদ আর পাওয়া ঘায় নাই। 

১৫৫৮ খুষ্টান্ধে ভেনি্ হইতে যে বিবরণ ও মানচিত্র প্রকাশিত হয়, 

ভাহ| দ্বারা বছ বৎসর পধ্যস্ত মেক্প্রদেশীয় স্থান সন্গিবেশ সম্বন্ধে 

সাধারণের ধারণ| পরিচালিত হইয়াছিল। নিকোলো৷ জিনো নামক 

একজন ভেনিসীয় সন্তরান্ত লোক ইহা প্রচার করেন। চতুদ্দশ শতাবীর 
শেষ ভাগে নিকোলো৷ নামধেয় তাহার একজন পূর্বপুরুষ উত্তর সমুদ্র 

ভ্রমণে বহির্গত হন এই উপলক্ষে জাহাজ-পরিচালকরূপে তিনি 

জিকান্মি নামক একজন রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে 

তাহার সহোদর আপ্টোনিও যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হন। হহার 
চারি বত্সর পরে, থে স্থানকে তিনি ফ্রিজলগ আখ্য। প্রদান করিয়াছিলেন 

মে স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আণ্টোনিও আরও দশবংসর কাল 

জিকনূমির চাকুরী করিয়া ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ভ্রাতৃদয়ের 

খণ্ডিত পত্রাবলী ও মানচিত্র হইতেই প্রচারক তাহার বিবরণ ও মানচিত্র 

প্রন্থত করিয়াছেন । প্রায় শতাব্দী ধরিয়া তাহ। লইয়। ভৌগোলিক ও 

আবিষারকগণ মহা আন্দোলন করিতে থাকেন। অবশেষে গভীর 

গবেষণার পরে ছিঃ মেজর, জিনোর প্রচারিত মানচিত্রের স্থানগুপিকে 

এই ভাবে চিনাইয়। দেন_-এন্ গ্রোন্ লণ্টগ্রীন্ল গু; আইলপ্ত-_ 

আইস্লও; এষ্ট ল্--কোটলগুস্; ফরিজলও-_ফারো আইলস্ (থাপ); 

মার্কলগু-নবন্কোশিয়।) এষ্টোটিলগ- নিউফাউগুলগ্ত; ফোজও-- 

উত্তর আমেরিকার উপকূল; আইকোরিয়া-আয়র্লন্ডের কেরি উপকূল । 

ইহার পরে ১৫৭৬ থৃষ্টাব্ের বসম্তকালে উত্তর-পশ্চিম দিয়া ভারতবর্ষে 



৮০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

আদিবার নিকটতর পথ আবিষ্কার করিবার মানসে ফিবিষার নামক 
একজন ইংরাজ “গেব্রিয়েল ও “মাইকেল” নামক ছুইখাঁনা ছোট জাহাজে : 

করিয়া মেরুর পথে বাহির হইলেন। আট্লাট্টিক মহানাগরে আসিয়াই 

মাইকেল যাত্রাসংকল্প ত্যাগ করিল, তখন একা গ্রেবিয়েলই উদ্দিষ্ট পন্থা 

আবিষ্কারের চেষ্টায় চলিতে লাঁগিল। ২০এ জুলাই তারিখে ফুবিষার 
উচ্চ ভূমি দেখিতে পাইলেন; ইহার নাম তিনি কুইন্ এলিজাবেথ্দ্ 

ফোর্লগ (রাণী এলিজাবেথের অগ্রভূমি ) রাখিলেন। পর দিবন তিনি 

যে প্রণালীতে প্রবেশ করেন, তাহার নাম তিনি 'মেটা ইন্কগৃনিটা' 

(অজ্ঞাত) রাখেন। বহুসংখাক চারা গাছের ও পাথরের নমুন। লইয়া 

শরৎ্কালে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। একখণ্ড চকুচকে বহুত্তর- 

বিভক্ত অভ্র দেখিয়া কতকগুলি লোকের ধারণ। জন্মিল যে, ইহার মধ্যে 

সবর্ণরেণ সংমিশ্রিত আছে। ইহাতে ইংলগ্ডে লোকের আগ্রহ বাড়িয়া 

গেল, এবং পরবন্ধী দুই বসরের মধ্য বহুসংখ্াক ঝড় বড় অভিঘান- 

প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতে লগিল। ১৫৭৮ খৃষ্টানদের ভূতীয় আভিযানে 

পি 

পনের খানা জাহাজ প্রেরিত হইল | তিম্ মা? নামক ব্রিজ ওয়াটারের 

এক থানা বাস্সি (ছোট জাহাজ ) ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রচার করিল 

যে, দেশে প্রভ্যাবর্থন করিবার সময় ইহা আট্লা্টিক মহাসাগরে স্থল 

দেখিতে পাইয়। তিন দিন পধ্যন্ত তাহার ধার দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল। 

অনেক দিন পর্যাস্ত ফবিষার প্রণালী গ্রীন্লপ্তের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত 

বলিয়! ধারণা ছিল; তখন ইহার দক্ষেণাবস্থিত স্থানকে ফিজলগ বলা 

হইত। এখন পরিষ্ণার জানা গিয়াছে যে, ফবিষার কখনও গ্রীন্লও 

চক্ষুতে দেখেন নাই; তাহার নামধেঘ প্রণালী ও মেটা ইন্কগ্নিটা' 

ডেভিস্ প্রণালীর সম্্িকটে আমেরিকার দিকে অবস্থিত । 

ইহার পরে উইলিয়াম্ সাণাসন্ প্রভৃতি বণিক্দিগের সহায়তায় ও 



মেরূতস্ ৮১ 

৯৯ সি স্ি 
৭০5 সিসি 

আন্মকূল্যে জন্ ডেভিস্ নামক একজন নৌবিজ্ঞানাভিজ্ঞ ইংরাঁজ উত্তর- 
পম্চিম পথ আবিষ্কারের জন্য তিনবার সমুত্রযাত্র! করেন। প্রথম বার 

৷ ১৫৮৫ খৃষ্টানদের ৭ই জুন তারিখে, তিনি ডার্টমাউথ হইতে বাহির হইয়া 

| শে “দিগের পরিত্যাগের পরে সর্ধ প্রথমে এই গ্রীন্লণ্ডের পশ্চিম উপকূল 

পরেদশন করেন। তিনি ইহার 'ল্যা্ড অব ডিসোলেশন্' (পরিত্যক্ত 

প্রদেশ ) নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি ৬৪০ ১* উত্তরে 

 গিলবার্টস্ প্রণালী আবিষ্কার করেন ও স্বনামখ্যাত প্রণালী পার হইয়া 

(ইহার পশ্চিম কুলের কিয়দংখ দেখিয়া আমেন। দ্বিতীয় বারের যাজ্ায় 
£তনি হাড্দন্ প্রণালীতে যে গ্রচণ্ড জলশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা 

 খিয। আসেন। ১৫৮৭ থুষ্টাকে তিনি তৃতীয় বার বহির্গত হন। 

এবারে ৭২১৪১ উত্তরে ভিনি একটি গ্রেনাইট্ পাথরের দ্বীপ আবিষ্কার 
(রন এ তাহার নাম পাগানন্ন হোপ? (সাগডাসনের আশা) 

সসেজ 

চি ওলন্দাজের!৪ একটা উত্তর-পুর্ধ পথ আবিষ্কারের জন্য 

 *-পরকর হইগ্লাছিলেন | ১৫৯৪ খুষ্টান্দে আম্ষ্রারডামের বণিক্- 

»এ্রয়ের সাহায্যে বেরেন্টস, বুহৎ একখান। অর্ণবপোত লইয়া এই পথ 

| 'বিজ্কারের জন্য বহিগগঠ হইলেন। ৪821 জুলাই তারিখে তিনি 

*নঙ্েমূতরা দেখিতে পান) ইহার পরে ৩র। আগষ্ট পধান্ত্ বরফ-প্রবাহের 

মদ দিঘা নানা কষ্টে রান্তা করিয়া তিনি নাসাউ অন্তুরীপ ও একেবারে 

উত্তরপ পশ্চিম প্রান্তস্থ অরেঞ্জ (কমলা)) দ্বীপপু্ত পর্যন্ত সমস্ত পশ্চিম উপকৃল 

'রন্রমণ করিয়। আমেন। ওলন্দাজদিগের প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযান 

| 1শেষ কোন ফলদায়ক হয় নাই। ১৫৯৬ খুষ্টান্বের ১৩ই মে তারিখে 

: অংবার জেকক্ হিমৃস্বার্ক ও রিজপ্-এর অধিনায়কত্ধে জার এক অভিযান 

ৃ হাত হয়। তাহারা ক্রমাগভ উত্তরদিকে চলিয়া আমিয়া »ই জন 

সন 

২ এ বিলিন সি জাজ 



৮২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
৬ ৮৯ শস্পিিসসিিসিসিসসি্িসিি সা সিসি সিসি সসপিাসিসসটি সপিিস্সিসপিসটি সপাসাসপিপিসিসিস সস সিসি সস িাসিস্সসি পি ও 

তারিখে বেয়ার (ভল্লুক) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। আরও ভ 

আমিয়। তাহারা ম্পিট্ন্বারজেনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দেখিতে পান। 

বরফস্তপের জন্ত তাহারা আর অর্ধিকদূর অগ্রপর হইতে গারিলেন না, 

এই স্থানকে তাহারা শ্রীন্লগ্ডেরই একাংশ বলিয়া মনে করেন 

ও 'নৃতন দেশ' ( নিউ ল্যাণ্ড) বলিয়! ইহার নামকরণ করেন। ১লা জুলাই 

তারিখে তাহার! আবার বেয়ার দ্বীপে ফিরিয়া আমিলেন। এখান 

হইতে হিমস্কার্ক পূর্ববাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৬এ আগষ্ট 
তারিখে ইহার উত্তর সীমা খুরিয়া৷ আসিয়া ভাহারা আইস হাভেনে 

(বরক বন্দরে) পৌছিলেন। এখানে শীত কাটাইয়া বসস্ত-সমাগমে 

তাহারা নৌকা করিয়া লাপ্ল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন ও গরিশেষে 
স্বদেশে ফিরিয়। আদিলেন। এই অভিযানের ফলে হলগ্ডে তিমি ও 
সিল শিকাবের ব্যবসায় আরস্ত হইল। 

মেরুগ্রদেশ আবিদ্মারের জন্য বিলাতে মাস্কোভি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা 

হইয়াছিল। ইহার কণ্মগারী হেন্রি হাডশন্ ১৬০৭ খাদে মনুদ্র ঘাত্র। 
করেন। এ প্যান্ত গ্রান্লপ্ডের যতদুর দেখ। হইয়াছে, তিনি তাহারও 

উত্তরে যাইয়। ৭৩* উত্তরে পৌছিলেন ও এ স্থানের নাম “হোন্ড উইথ, 

হোণ' (আশার ধারয়া থাক) রাখিলেন। ইহার পরে আরও অগ্রমর 

হইয়! ৮০” ১৩' উঃ গ্রান্লগড ও ম্পিম্বার্জেনের মধ্যবর্তী বরফ-রেখ। 

পরযান্ত দেখিয়া আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় ভিনি 'জান্ 

মাইয়েন্ দ্বীপ আবিষ্কার করেন) তখন তিনি ইহার নাম 'হাডসন্স্ 

টাচেদা রাখিয়াছিলেন। তৃতীয় যাত্রায় তিনি উত্তর আমেরিকার 

উপকূল পুধ্যানুপুর্থব্ধপে দেখিয়া আসেন ও স্বনামধেয় নদীটি আবিদ্ধার 

করেন। ১৬১* খ্ষ্টান্বে তিনি আবার ম্বনামথ্যাত প্রপালী ও উপমাগর 
আবিষ্কার করেন। 



মেরুতস্ব ৮৩ 

১৯০ অসি সিপাসি সি সিসি সিসি সিকি সিসি সিসি সি সিসিস্সি সিসি সিসি িসিসিসপিস্পিসি সস সসিসি সি সি টিসিসিসি সি সিসি 

ইহার ফলে তিষি-শিকারের ধূম্ পড়িয়া গেল। শিকারীরা ম্পিটস্- 
বার্জেন দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে ও ১৬১৭ 

৭ষ্টা্ধে কাণ্ধেন্ এজ, পূর্বদিকে প্রকাণ্ড এক ঘীপ আবিষ্কার করেন, 

ইহার নাম তিনি 'ওয়াইচির দ্বীপণ রাখেন। 

১৬১২ খৃষ্টান্বের মে মাসে সার টমাম্ বার্টন্ নামক একজন ইংরাজ 
দুইথান| জাহাজ লইন্না পশ্চিম প্রদেশ আবিষ্কারের জন্য বহির্গত হন। 

হাডসন উপনাগর উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যাইয়া ইহার পশ্চিমকুলে ৫৭* ১৯ 
উত্তরে এক নদীর মোহানায় শীত অতিবাহিত করেন; জাহাজের 

কাপ্েনের নামানুসারে এ নদীর নাম নেল্পন্ নদী রাখা হয়। পরবর্তী 
বৎসর ভান সাউদাম্পটন্ দ্বীপের ৬৫? উঃ পধ্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়! 

খবংকালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬১৬ থ্ষ্টান্ে বাইসট্ ও বাফিন্ 
পাক দুইজন ইতবাঙ্গ ডেভিদ্ প্রণালী বাহিয়া সাগ্তারুনন্ম্ হোপ, পরাস্ত 

অগ্রগর হন এবং বৃহত্তর প্রণালী হইতে বহিগগত, বহুসংখ্যক ক্ষত 

কু্বু প্রযালী আবিষ্ষার করেন। তদবধি এই গুলির নাম বাফিন্ 

উপমাগর হইয়। রহিয়াছে । বাফিন্ সর্ববোন্তর জলপথটির নাম শ্মিথ, 

প্রণালী রাখেন। উলষ্টেন্ হোম প্রণালী, ডাঙ্লী ডিগৃদ্ অন্তরীপ, 

হাক্লুইট্ দ্বীপ, লাংকেষ্টার প্রণালী, জোন্স্ প্রণালী ও কেরি দ্বীপুঞ্ 

এই সকলই তিনি আবিষ্কার করেন। 

১৬৩১ খুাবে লগ্ডনের ও বুষ্টলেদ বণিক্ সশ্রদায় দুইটি অভিযান 
প্রেরণ করেন। লগ্ুন হহতে যাহারা যান, তাহাদের নেতা লিউক কক্স 

হাড়সন্ উপদাগরের পশ্চিম ভীরবন্তী মার টনাস্ রোর ওয়েলকাম 

নাক স্থান পর্যন্ত পরিভ্রধণ করেন এবং ইহার পরে বুষ্টন্ অভিযানের 

সমভিবাহারে হাডলন্ উপদাগরের উদ্নরে ৬৬ ৫৭: পধ্যস্ত গমন 

করেন। 



৮৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পিপি 

যোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দী প্রধানত: আবিষ্কার-কার্যে অতিবাহিত 

হয়, অষ্টাদখ শতাঁবী এই আবিষ্কারের ফলভোগে ব্যযিত হইল । 
কয়েকটি নিক্ষল অভিমানের পরে কাণ্েন্ ক্রিষ্টোফার মিডল্টনের 

নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয়। ইনি ১৭৪২ খুষ্টাকের জুলাই মাসে 
বহির্গত হন এবং চার্চিল নদী ও রিপাল্স্ উপসাগর আবিষ্কার করেন: 

১৭৪৬ থৃষ্টাফে কাণ্ধেন মূরও সেই দিকেই যাত্রা করেন এবং ওয়েজার 
ইন্লেট (খাড়ি) পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৭৬৯ হইতে ১৭৭২ 
খৃষ্টাৰ পরধ্স্ত সামুয়েল হার্ণ বপার্ মাইন্ নদী বাহিয়! মেরুপ্রদেশীয় সাগর 

পর্যন্ত বিচরণ করিয়। আসেন ১৭৮৯ খুষ্টাবধে আলেকপান্দার মাবেঞ্জি 

মাবেঞ্চি নদীর মোহান। আবিষ্কার করেন। তংপূর্বের ১৭২৮থৃষ্টান্ধে বেরিং 

লাছেব এসিয়। ও আমেরিকার মধ্যে এক প্রণালী আবিষ্কার করেন। 
১৭৪৯ থুষ্টাবে তিনি আবার বহির্গত হন এবং বেরিং মাউণ্ট সে্ট 

ইলায়াম, নামক পর্বতশৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আলিউটিয়ান্ ছীপপুঞ্ক ও 

তিনি লবিশেষরূপে পধ্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু একট! ঘ্বীপে আহত হইয়' 

জাহাজখান! ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দলের অনেক লোক মৃত্যুমুখে 

পতিত হয়; অবশেষে ১৭৪১ খুঃ অন্ধের ৮ই ডিসেম্বর তিনে নিজেও 

ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

তাহার মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে লিয়াথফ্ নামক একডন রুষ বদিক 

নৃতন সাইবেরিয়া বা লিয়াথফ দ্বীপপুপ্ আ'বফ্কার করেন। 

১৭৭৩ খষ্টান্বে ২র। জুন তারিখে কাণ্েন্ ফিপসের নেতৃত্ব ইংলও 

হইতে নৃতন এক অভিযান প্রেরিত হয়, ইহারা সপ্ততীপে (5৩৮৩1) 

1518005 ) পৌছিয়া ওয়ান্ডেন ছ্বীপ আবিষ্কার করেন। ইহার উত্তরে 

অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব বোধ হইল । স্পিটস্বাঙ্ছেন দ্বীপা- 

বলীর মধ্যভাগে ৮*+৪৮ উঃ পধাস্ত পৌছিয়। তাহারা দেখিলেন ২৪ ফুট 
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গভীর বরফ জমিয়। রহিয়াছে । ১৭৭৩ খৃঃ অবের সেপ্টেম্বর মাসে 

ফিপ্ন ইংলগ্ডে ফিরিয়। আদেন। গাচ বৎসর পরে কামস্কাট্কা 

হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রমর হইবার এবং প্রশান্ত হইতে আটলাটিক 

মহামাগর পধ্যস্ত একট পূর্ববোন্তর কি পশ্চিমোত্তর পথ খুঁজিয়! দেখিবার 
ভার কাপ্তেন কুকের উপর সংস্শ্ত হইল। তাদমুসারে ১৭৭৮ থৃঃ অব্ের 

*ই আগষ্ট তারিখে তিনি বাইয়া আমেরিকার পশ্চমতম প্রান্তে অবস্থিত 

প্রিন্স, অব্ ওয়েলস, অন্তরীণে উপস্থিত হইলেন | ১৭ই আগষ্ট তারিখে 

আইদী , বরফ-সথাচ্ছন্ন) অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল। আমেরিকার [কে 

এতদর পথ্স্ত আর কেহ পুর্কে অগ্রনর হইতে পারেন নাই । এসিয়ার 

'পকেও তিনি উত্তর অন্তরীপ পধ্যন্ত পারভ্রমণ করেন। 

করালাববীবের অবসানে ১৮১৫ খৃুষ্টা্ধে সার জন্ বারে। মেরু-প্রদেশ 

অনুসন্ধানের আবশ্যকতা শ্র।তপাদন করিবার অন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিলেন। অবশেষে তাহার আগ্রহ বহে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮১৮ থুঃ 

অন্যে তংসন্বন্ধে এক আইন গ্রণয়ন করেন। ইহা দ্বারা ঘোষণা কর! 

হইল যে, উ্তর-পশ্চিন পথ আবিষ্কারের জন্য ২০,০০০ পাউণ্ড এবং ৮৯ং 

উঃ পথ্যন্ত পৌছবার জন্য ৫০**পাউও পুরধার দেওয়া হইবে। পুদে ও 

পশ্চিমে যাহারা যতদূর আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাহারা তদনুূপ 

পুরস্করর পাইবেন। ১৮১৭ থৃষ্টান্বে বারে! ম্পিট্দ্বার্জেনের পথে 
একটি ও বাফিন্স্ উপপাগরের পথে আর একটি অভিযান প্রেরণ 
কারলেন। ম্পিট্ন্পার্জেনের অভিযান, কাপ্তেন বুকান্ ও লেক্টেনাণ্ট 

জরাঙ্কলিনের অধিনায়কত্ব, ১৮১৮ থৃষ্টাবের এপ্রিল মানে বহর্গত হইল। 

কিন্ধ বরফে আহত হইয়া, ভগ্ন ও কণ্মক্ষম হইয়া তাহাকে শীদ্তই ইংলপ্ডে 

ফিরিয়া আসিতে হইল। কাণ্চেন রম ও লেফ্টেনাণ্ট পারির নেতৃত্বে 

১৮১৮ খু: অবের এপ্রল মানে দ্বিতীপ্ন অভিযান বাফিন্দ্ উপসাগরের 
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পথে রওনা হইল। ইহার ফলে বাফিন্স্ উপসাগরের “উত্তর জলে” 

সিল ও তিমি শিকারের ধূম পড়িয়] যায়। 
পর বৎসর পারি আবার ছুইথানা জাহাজ লইয়। লাংকেষ্টার প্রণালীর 

মধ্য দিয়া পশ্চিমর্দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই প্রণালীর 

উর্দাংশের নাম ভিনি “বারো প্রণালী” রাখেন! এই পথে তীহার দক্ষিণ 

পার্খে একটা দ্বীপপুঞ্জ পড়ে; তদ্দবধি ইহার নাম পারিদ্বীপমালা হইয়াছে । 

উত্তর দিকে একটা উন্মুক্ ও প্রশস্ত পথ দেখিতে পায়! তিনি ইহার নাম 
ওয়েলিংটন্ প্রণালী রাখেন ও ৩০০ শত মাইল পর্য্যন্ত বাহিয়া মেল্ভিল্ 

দ্বীপে যাইয়। উপনীত হন। ছুর্ভেদ্য বরফ-্ত,পের জন্য আর অধিকদুর 
অগ্রসর হইতে না পরিয়া এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে তাহাকে শীত খত 
অতিবাহিত করিতে হয়। এই অভিঘাঁন ১৮২০ খুঃ অব্দের অক্টোবর 

মাসে ফিরিয়া আসে। কাণ্সেন পারির নেতৃত্বে ১৮২৪ খুঃ অবের ৮ই 

মে তারিখে আর একটি অভিযানও প্রেরিত হইল | ইহা ৬৯ *২* উঃ 

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হাঁডসন্ উপসাগরের উর্দধদেশ হইতে পশ্চিমাভিমুখে 
যে প্রণালী বাহির হইয়াছে, তাহা আবিষ্কার করেন। পারি ইহার নাম 

ফিউরী এ হেক্লা প্রণালী রাখেন। এই অভিযান ১৮২৩ খৃষ্টান 

প্রত্যাবর্তন করে। তংপূর্বে ১৮১৯ খুষ্টান্ধে ফ্রাঙ্কলিনের অবীনে 
আমেরিকার উত্তর প্রান্ত আবিষ্কারের জন্য আর একটি অভিযানও 

প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২০ খুঃ অন্ধের আগষ্ট মাসে তাহা কপারমাইন্ 

নদীর অভিমুখে রওন! হয় এবং ক্রমে ১৮২১ খুঃ অবের ১৮ই জুলাই 
তারিখে নদীর মোহানীয় যাইয়া পৌছে। এখন হইতে ফ্রাঙ্কলিন্ ৭৫ 

মাইল পধ্যন্ত উপকূল রেখা পরিদর্শন করিয়! টার্ণএগেন্ অন্তরীপে যাইয়া 
উপস্থিত হন। পারি দ্বিতীয় যাত্রায় যে সকল স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন, 

তাহাদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কৃত টার্ণএগেনের সংযোগ স্থাপন 
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সিসি ৯ সিসি পিসি তত সিসি সিসি স্সিস্পিসিপিস্পিস্িপিশিউ সিসি ১৯ সস স্লিপ এসসি সি পিসি শিশাসিপিস্সি সিসি সস াতসিএস্পিসপিসিতি পাস সস সিসি পিস 

করার মানসে প্রথম বার যে চেষ্টা করা হয়, তাহাতে কোন সুফল 
ফলে নাই। 

ইহার পরে ১৮২৪ খুষ্টাব্ধে পারি, বীচি ও ফ্রাঙ্কলিনের অধীনে একত্র 

তিনটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। পারি এবার কিছুই করিতে পারেন 

নাই। বীচি ১৮২৬ খুঃ অন্ধের আগষ্ট মালে বেরিং প্রণালীতে প্রবেশ 

করিয়া ৭১০ ২৩' ৩০ উত্তরে বারো অন্তরীপ পধ্যন্ত আবিষ্কার করেন। 

ফ্রাঙ্কলিন্ ১৮২৫-২৬ খু: অব মাকেঞ্রি নদী বাহিঘ়। ইহার মোহানায় 

যাইয়া পৌঁছেন এবং এখান হইতে পশ্চিম অভিমুখে ৩৭৪ মাইল পর্য্যন্ত 
সদুদ্রোপকুল পধ্যবেক্ষণ করেন। এদিকে ডাঃ রিচার্ডদন্ও আর এক 
অভিযান লইয়৷ বাহির হইয়াছিলেন। তিনি মাকেঞ্রি নদীর ও কপার- 
মাইন্ নদীর যোহানার মধ্যবত্ী প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিকে 

অগ্রর হইলে যে ভূভাগ দেখিতে পান, তাহার নাম উলাষ্টানল্যাণ্ 
রাখেন। সেই তৃভাগও এ নদীদ্ধয়ের মধ্যে যে প্রণালী প্রবাহিত, তাহার 
নাম রাখ| হইল “ইউনিয়ান ও ডলফিন্ প্রণালী ।” তাহার মকলেই 

১৮২৬ খৃষ্টানদের শরৎকালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। 

১৮২১ হইতে ১৮২৪ খুঃ অব্দ পধ্যন্ত লাটুকি নামক কধিয়ার একজন 
কাথেন নাগাউ পধ্যন্ত নবজেম্ক্লার পশ্চিম উপকূল জরিপ করেন। ১৮২৩ 
ৃষ্টাবে 'পেিউলাম্ অবজীরভেশনের, জন্য কাপ্ডেন সেবাইন্ মেকু ধাত্র। 
করেন। তিনি ৭৫১ ৩*' উঃ প্রদেশের তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়া কোন 
প্রকারে রাস্ত| করিয়া গ্রীন্লগ্ডের পূর্ববোপকূলে যাইয়া পৌছেন। এখানে 
পেখিউলাম্ দ্বীপে তিনি পেগুউলাম্ পরীক্ষা করেন। ইহার ফলে 

নিণাত হয় যে, এ স্থানটি ৭৬" উঃ পথ্যস্ত বিভ্তৃত। ১৮২৭ খুঃ অব 

পারি বরফের উপর দিয়া গমন-লমর্থ “কলেজ বোট" নামক নৌকার 
সাহায্যে ৮৫০ ৪৫' উঃ পধ্যস্ত পরিভ্রমণ করেন। 
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১৮২৮ খুঃ অবে ডেন্মার্কের নৌ-কাণ্চেন গ্রাঃ সাহেব বিদায় 

অস্তরীপ (0919০ চ215৬০]]) ঘুরিয়া আসিয়! গ্রীন্লগ্ডের পূর্ববোপকূল 
৬৪১ ১৮ পর্যন্ত আবিষ্কার করেন। 

১৮২৯ খৃঃ অন্ে কাণ্থেন রস প্রিক্স-রিজেন্টের খাড়ি (11101) 

দিয়া বুখিয়া উপসাগর পর্যান্ত পরিভ্রমণ করেন এবং এখানে যে স্থানে 
তিনি শীত অতিবাহিত করেন, তাহার নাম তিনি স্বকীয় পৃষ্টপোষকেব 

নামানুদারে বুথিয়া ফেলিক্ম রাখেন। তাহার সঙ্গে জেমস্ রস্ ন1.» 

সাহার এক ভ্রাতু্ুত্র ছিলেন। এ স্থানটি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে 

ইহার পশ্চিম উপকৃণে তিনি ১৮৩১ থৃঃ অন্ধের ১লা জুন তারিখে 
দিগদর্বন্যন্ত্রে উত্তরমেরুর সংস্থান আবিষ্কার করেন। বুথিয়ার পশ্চি*- 

দিকে ঠিশি যে স্থান আবিষ্কার করেন, তাহার নাম তিনি কিং- 

উইসিক্াম্ল্যাণ্ড রাখেন। সর্ধোত্তরে যে অস্তরীপ আবিষ্কৃত হইল, 
তাহার নাম রাখ! হইল ফেলিক্স অন্তরীপ। এখান হইতে সমুত্রোপকুলে 

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নামিয়া আসিয়া ভিক্টরী অন্তরীপ শেষ হইয়াছে। 

চারি বংসরের মধ্যেও ইহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই। 

ইহাদিগের সংবাদ পাইবার জন্য ১৮৩৩ খৃঃ অবে সার জর্জ বেক্ ও ডাঃ 
রিচার্ড কিং বহির্গত হইলেন। গ্রেট শ্লেভলেকে ( মহাদাস হৃদে ) শীত 

কাটাইয়। তাহারা ১৮৩৪ খৃঃ অবের ৭ই জুন তারিখে রিলায়াম্ন ছুর্গ ত্যাগ 

করেন ও ফিস (মংস্য) নদী অবতরণ করিয়। ৬৭০ ১৭' উত্তরে ইহার 

মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন। 

হাডমন্ম্ বে কোম্পানী' নামে আবিষ্কারকাধ্য সংসাধনের জন্য যে 

দল সংগঠিত হয়, তাহারাই আমেরিকার উত্তর-মেরুর অন্তর্গত প্রদেশ- 
গুলির আবিষ্কার কাধ্য সম্পূর্ণ করেন। ১৮৩৭ থৃং অবে মাকেঞ্জি নদীর 
মোহানার লঙ্গে বারো অস্তরীপের সংযোগ স্থাপন করা হয়। ছুই বৎসর 
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১ পপি পি সিসি সি সিসি পিপি পি পপ সস শিসী পি সস সিসি সি সিসি সিসি সিসি সি পিসি সি সপ ্সি পিপি সি সিটি তশ পিসাসিিি িস্সি পিপিপি সি সিসি টি সি পলিপ পিপি নন তি তি পি সি সি 

পরে এই কোম্পানীর প্রেরিত সিম্সন্ সাহেব টার্ণ এগেন অন্তরীপ হইতে 

ূর্ববাভিমুখে গ্রে্ফিম্ নদীর মোহানা! পর্যন্ত এক পথ আবিষ্কার করেন। 
এখানে মণ্টরিয়োল নামক দ্বীপে অবতরণ করিয়া তিনি পূর্বাভিদুখে 

কাষ্টর ও পোলঝ্স নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ফিরিবার সময় তিনি এক 

প্রশাপীর উত্তর প্রান্ত (অর্থাৎ কিং উইলিয়ম্ বাপের দাক্ষেণ গ্রাস্ত) দিয়। 

আদিতে থাকেন। নর্ব দক্ষিৎপাশ্চম অস্তরীপটির লাম রাখ! হইল 

ঠারুপেল অন্তরীপ। এখানে ১৮৩৯ খুঃ আন্দবের ২৬এ আগষ্ট তারিখে 
'তনি এক কুট্র নিশ্মাণ করেন। আমেরিকা মহাদেশের উত্তর 

উপকূলের থে সামান্য অংশ এখন আবিষ্কার করিতে রহিল, তাহার হার 

১৮৬ থুঃ অন্দে হাডসন্বে-কোম্পাণীর একগন গোমন্ত। ডাঃ গন্ 

“ইর উপর সহন্তস্ত হইল। ১৮৪৭ থুষ্টান্বের বনন্তকাংন তিনি পদএরঙ্জে 

ভ্রমণ করিয়। এক বৃহ উপমাগরের উপকুণ প্রদেশ পধ্যবেক্ষণ করেন। 

ইহার উপকুল-রেখা ৭০* মাইল দার্থ। এই ভাবে তিন কিউবা ও 

হকৃল। প্রশানীর মুখের সঙ্গে বুখিয়া উপকৃণের মংযোগ লাধন করেশ ৪ 

প্রমান করেন যে বুখিয়া আমেরক। মহাদেশেরই অস্তভুি। 

ইংরাজের। যখন মেক-প্রদেশান্তর্গত আনেরিক। পইয়। এভভাবে 

থাটিতেছিলেন, রুষগণ তথন মাইবেরিয়ার উত্তরা"। আবিরের 5১৪1 

করিতেছিলেন। ৯৮২১ থৃঃ অনে লেফ্টেশাণ্ট আছ শিউদাইবে: বম] 

্বীপনমূহ সম্পূর্ণ জরিপ করিরা এই পিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহার উত্তপে 
অগ্রসর হওয়া অপভ্ভব। ১৮২০-২৩ থৃষ্ঠান্দে বারণ রাঙেল, কিম 

নদীর মুখ হইতে কুকুর-বাহিউ বরফে চলিবার গাড়ী কিয়া চারিবার 
ষাত্র। করেন। তিনি সেলাগস্কর অস্তরীপ ও কলিম। নদীর মধাবর্ধী 

প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া উত্তরদিকে কিয়দর অগ্রসর হইবার চেষ্ট 

করিস্বাছিলেন। কিন্তু এখানে বরফ অতি পাতলা বলিয়া তাহার ৬পর 



ন০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পেপসি পিসি সিসি সিসি সিসি সিসি পিসি সিসি সিসি সিসি সসিস্পাস্পিসি সিসি সস সপিিসিস্সিস্সিসসিসি সিসি ও 

দিয় গাড়ী চলিতে পারে নাই। এই উপলক্ষে একজন দেশীয় রাজার 

নিকট হইতে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর দিকে কয়েক ক্রোশ দূরে 

আবার স্থল আছে। অধুন| সাইবেরিয়ার মেরু-প্রদেশান্তর্গত অংশ-সমুই 
সমন্তই আবিষ্কৃত ও বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে । কিন্তু এখনও কোন 
জাহাজ সর্ব্বোত্তর অন্তরীপটি ঘুরিয়া আসিতে পারে নাই। তাহা হইলেই 
পূর্ব্বোত্তর পথটি আবিষ্কার হইয়া যায়। 

১৮৪৫ গূঃ অন্দে লাংকেষ্টার প্রণালী হইতে বেরিং প্রণালী পধ্যন্ত 
একটা অভিঘান প্রেরিত হয় । বাঁচি দ্বীপে শীত কাটাইয়৷ ফাঙ্কলিন্, 

পারি কতৃক ১৮১৯ খুঃ অন্দে আবিষ্কৃত উত্তর সামার্সেট্ প্রদেশের উপকূল 

বাহিয়া যে প্রণ!পী প্রবাহিত, পীল সাউও নামধেয় সেই প্রণালী দিয়া 

দক্ষিণাভিমুখে কিং উইলিয়াম দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; 

বহুদূর পর্যান্ত দুই দিকেই স্থল, কিন্তু যেমন তিনি পশ্চিম তীরের 

দক্ষিণতম সীম! ছাড়াইয়া আমিলেন, অমনি মেলভিল্ দ্বীপ হইতে কিং 

উইলিয়াম্ দ্বীপের দিকে থে ভীষণ বরফ-শ্রোত প্রবাহিত হইতেছেঃ 
একেবারে তাহার উপর যাইঘ্া পড়িলেন। এইখানেই অভিযানের 

শেষ হইল। 

এদিকে তাহার! ফিরিয়া না আসাতে ১৮৪৮ খৃঃ অবে ইংলগ্ডে একটা 
মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল। একটা বিরাট অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইল। 

কলিন্সনের অধীনে বেরিং প্রণালীর পথে এক অভিযান, এবং কাপ্ডেন 

অষ্টিনের অধীনে বারো-প্রণালীর পথে আর এক অভিযান প্রেরিত 

হইল। এই পথেকাণ্তেন পেনী নামক একজন তিমি-শিকারীর অধীনে 
তৃতীয় এক অভিযান রওন। হইল। অগ্টিন এবং পেনী বারো- 

প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া বাঁচি দ্বীপে ফাঙ্কলিনের শীতাবাস দেখিতে 

গাইলেন, কিন্তু কোন্ পথে যে এ অভিযান গিয়াছে তাহা বুঝিতে 
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সপ সিসি শপ সস সপ পিস সস পিলসাসপাা সি সপাসপিসসসিপসসিসস সিসি 
সিসি 

পারিলেন না। তখন অষ্টিন গ্রিফিৎ দ্বীপে ও পেনী কর্ণ ওয়ালিস্ দ্বীপে 

শীত কাটাইয়া বিস্তৃতরূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য সবিশেষ বন্দোবস্ত 

করিলেন। পেনী ওয়েলিংটন প্রণালী দিয়। অগ্রনর হইতে লাগিলেন) 

বিন্টক ৮১ দিনে ৭৭* মাইল অতিক্রম করিয়া মেল্ভিল্ দ্বীপে যাইয়। 

পৌছিলেন; ওম্মানী ও অস্বর্ণ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া প্রিন্স অপ 

ওয়েলন্ ঘাপ আবিচার করিশেন, লেফটেন।ণ্ট ব্রাউন পীল প্রণালীর 

পশ্চিমোপকূলে তন্ন তন্ন করিরা অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু ম্যাঙ্কাপিনের 

আর কোন নিদর্ণনই পাওয়। গেল ন।। তখন জোননস্ প্রণাশীঠে প্রবেশের 

পথে অনুসন্ধান করিয়। অষ্টিন ১৮৫১ থু: অন্দে ইংলগডে ফিরিয়। আদিলেন। 

সেই বং্পর লেডি ফ্রাঙ্কলিন স্বামীর অনুমন্ধানের জন্য যে অভিথান 

প্রেরণ করেন, তাহার কাণ্তেন কেনেডি ও লেফটেনাণ্ট বেলট্, বুখিয়! 

ও উত্তর সমারসেণ্টের মধ্যবত্তী বেলট প্রণালী আবিষ্কার করিয়। প্রমাণ 

করেন যে, এই প্রণালীর বুথিরা উপকূলই আমোিকা মহাদেশের 
সর্বোত্তর সীমা । 

১৮৫০ খু; অবের জানুয়ারী মাসে কুলিন্পন্ যে অভিযান লহয়। 

বহির্গত হন, তাহা বেরিং ও প্রিন্সেস আল্বাট দীপের মধ্যবস্তী প্রিন্স 
অব ওয়েলস, নামক সঙ্ধার্ণ প্রণালী বাহিয়। প্রিন্সেন, রয়েশ দ্বাপসমূহে 

আনিয়া উপাস্থত হন। তাহার পরে দক্ষিণাতিমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়! 

তাহারা ৭১7 ৩৫ উঃ ও ১১৭ ৩৫প: প্রিন্প আলবাট দ্বীপে শাত 

অতিবাহিত করেন। ১৮৫২ থৃঃ অবে উত্তর আমেরিকার উপকূল 

বাহিয়৷ পূর্বাভিমুখে অগ্রনর হইয়৷ কলিন্নন্ ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখে 

কেমূত্রিঞজ উপনাগরে আপিয়] উপনীত হন। এখানে তিন্টোরিয়া নামক 

স্থানের ৭০০ ২৬ উঃ ও ১০*" ৪৫পঃ পর্যন্ত তিনি বিশেষনপে পরিদশন 

করেন। ইহার পরে ১৮৫৩ খুঃ অবে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়া 



৯২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পলি াপানপিিস্পিসি্পিশিপিসিসি সস স্লিপ সিসি ১০২ ০িসিসিিসিসিসিসিসিিসিসিসিসপিসিসিআসপিসিসপিসিআসপিসিসিসপিসিস্পিস্পিসিস্পিস্পি্িিস্পসিসত লা ৬ 

তাহার! ৭৯৪ উঃ ও ১৪৫ "২৯ পশ্চিমে কামডেন উপসাগরে শীত 

অভিবাহিত করেন। ১৮৫৪ খু; অবে তাহারা ইংলগডে ফিরিয় 
আমেন। 

ভাহাদের সঙ্গে আর একখানা জাহাজ লইয়া এমৃকিউরি আমিয় 

হুলেন। গ্রিল্সেদ, রর়াল দ্বীপে আপিয়া তিনি কোন এক পাহাড়ে 

আরোহণ করিয়। দেখিতে পাইলেন যে, বারোপ্রণালীর উপরিভাগে 

একেবারে বরফ জসিয়া গিথাছে। তখন বেরিং দ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্ত 

ঘুরিয়া আির। তিন ই স্থানের পশ্চিমোপকূল ও তুষারক্ষেত্রের মধ্য 

দিয়! উত্তর দিকে অগ্রনর হইবার চেষ্ট। করিতে লাগলেন। অনেক 

কে (তি যংইয়। বাফপ্নণ্ডেও উত্তর সীমায় পৌছিলেন। ক্লিউরি এই 

সনের নান রাখেন “বে অব্ গড্স্ মাসি (ঈশ্বরের ঘয়ার উপসাগর )। 

এখানে আলিয়। জাহাজ একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৫২ খুঃ 

অবে বুটাখ গবর্ণমেপ্ট যে অভিযান প্রেরণ করেন, তাহার মধ্যে একথাণা 

জাহ[জের ভার কাঞ্চন কেলেটের উপর সমর্পত হয়। তাহার! নানা 

শান থুরয়া আদয়। ক্লিউরীর অবস্থানের সন্িকটে উপস্থিত হন) ও 

অবশেষে জ্িউরার খোটণীর অবস্থ! জানিতে পারিয়া। কেলেট তাহাকে 

মদলব্লে আপনার জাহাছে উঠাইয়া লয়েন (১৮৪৩, ১৭ই জানুয়ারি )। 

ক্লিউরী শুধু যে একটা উত্তর-পশ্চিম পথ আবিষ্কার করেন তাহ। নহে, 

ইহা বিশেষরূণে অনুসন্ধান করিয়াও দেখেন। পরবর্তী বমর সকলে 

ইংলগ্ডে ফিরিা আসেন। 

পদত্রজে ঘুরিয়া দেখিবার জন্ত কেলেটের দলে ক্রিপ্টক মেকাম্ প্রতৃতি 

কয়েকজন লোক গিয়াছিলেন। তাহারা মেল্ভিল, দ্বীপপুঞ্জের উত্তর ও 

পশ্চিম দিকের যে সকল স্থান আবিষ্কারের বাকী ছিল, তাহা, এবং 

আরও পশ্চিমে অবস্থিত প্রিদ্দপেটিক্ নামক ্বীপটির সমস্ত প্রান্তসীমাটি 



মেরুতত্ব ্ত 

সিসির সিসি নস ৯স পাস সস সিস্ট সি 
এটি 

আবিষ্কার করেন। তীহাদের মধ্যে অনেকেই পদব্রজে বা জেজে চড়িয়া 

১,*/১২** মাইল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আমেন। 
কিং উইলিয়ামূলগ্ড যে একটা দ্বীপ, ইহ প্রমাণ করিবার মানসে ও 

আমেরিকার উপকূল প্রদেশের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্টে 

১৮৫৩ খুঃ অবে ডাঃ রেই সমুদ্রযান্তা করেন। তিনি চেষ্টারফিল্ড উপ- 
সাগরের ও কুয়োইক্ নদীর উর্ধদকে অনেক দুর পধ্যন্ত বাহিয়। যাইয়। 

রিপাল্ন্ উপল|গরে শীত অতিবাহন করেন। এখানে মগ মাংস ও মত্স্ত 

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃঃ অবে তিনি সিম্প্সনের 

আবিষ্কৃত প্রদেশের সঙ্গে জেম্স্ রসের আবিষ্কৃত গ্রদেশের সংযোগ 

সংস্থাপন করিয়া প্রমাণ করেন যে, কিং উইলিয়ামলগ্ড বাস্তবিকই একটি 
বাপ গাত্র-কোন মহাদেশের সহিত সংঘুক্ত নহে। 

সার ফ্রাঙ্কলিনের অন্বেষণার্থ যে সকল অভিধান প্রেরণ করা হই. 

ছিল, তাহাদিগের চেষ্টাম আমেরিকার উপকূল-রেখার ৭০০ হাজার মাইল 

পরিমিত স্থান ব্মাবিষ্কৃত হয় এবং বহুবিস্তৃত অজ্ঞাত পূর্ব স্থান পরিভ্রদণ 
ও পর্যবেক্ষণ করিয়। তাহার। ভৌগোলিক জ্ঞানের পীমাও বহুদূর বিস্তৃত 
করেন। শুধু ইহাই নহে, আজ্জাতপূর্ব নানা প্রকার সংবাদ ও তথ্য 
সংগ্রহ করিয়াও তাহারা বিজ্ঞানের প্রপার-বৃদ্ধির প্রভূত সহায়ত] করেন। 

এদিকে ফ্রাস্কলিনের নিরুদ্দেশের সংবাদে আমেরিকাও বিচলিত হইয়া 

উঠিল। তাহার অন্ন্ধানের জন্য ১৮৫* থৃঃ অবে নিউইয়র্ক হইতে 
মি: গ্রিনেল্, ডি হেভেন্ ও গ্রিফিথের অধিনায়কত্বে ছুইধানা জাহাজ 

প্রেরণ করেন। বীচি দ্বীপে পৌছিয়া ও স্কাঙ্কলিনের শীতাবাস পর্যবেক্ষণ 

করিয়! তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৮৫৩ খু; অকে 
ডাঃ কেম্, ম্মিথ প্রণালী বাহিয়! মাত্র ১৭ মাইল যাইবার পরেই ৭৮১ ৪৫1 

উ: উপরে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না-_সম্মুখে অনস্ত তুযার 
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সমুদ্র । তিনি লিখিয়াছেন, এই স্থানের উপকূল ৮০* হইতে ১২০০ ফিট 

উচ্চ খাড়া তুষার-শৈলে সমাকীর্ণ। ইহাদের পরপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া 
১৮ ফিট পুরু একটা বরফের মেখলা যেন বিরাঞ্জ করিতেছে । এই যে 

চিরস্থায়ী বরফ-জার্ধালটি, কেন্ ইহার নাম বাখিয়াছিলেন, 'আইস্-ফুট' 

(তুষারপাদ )। যেস্থানে তিনি শীত অতিবাহিত করেন, সে স্থানকে 

তিনি “ভান্রেন্ ছেলেয়ার পোতাশ্রয় আখ্যায় অভিহিত করেন। 

বসন্তকালে সমুধ্রের দিকে ৪৫ মাইল বিস্তৃত একটা তুষার-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত 

হয়। ইহার নাম রাখা হয় “হাম্বোন্ট, গ্রাসিয়ার” (1101100101 

0717001)1 মটন নামক কেনের যে গোমস্তা সঙ্গে ছিলেন, তিনি 

একট। ঝুধুরের গাড়িতে চড়িয়। এই বরফরাশির পাদদদেশ অতিক্রম করেন 

এবং “কনষ্টিটিউশন্, নামক অন্তরীপে যাইয়া পৌছেন। 

ঘাঞ্টলিনের ম'বাদ আনয়নের জন্য পিন্সিনাটির চারুল্স্ হল কয়েক- 

বার মেরুযাত্র। করয্াছিলেন। দ্বিভীয়বারে (১৮৬৪-৬৯ খুঃ অবে ) 

তিশি ফাঞ্চলিনের দলের মরণাবশিষ্ট লোক কয়েকজন যে পথে পলায়ন 
করিয়াছিল, কিং উইলিয়ম দ্বীপের দক্ষিণ উপকৃলস্থ সেন্ট টডস্ আইলগও 
( দ্বীপ) ও পেকার নদ]তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এন্কিমো 

জাতীয় লোকের মুখে তিনি জাহাজের ধ্বংশের ও আরোহীদিগের 
পলায়নের কথ! অবগত হন) এবং সাত জন মুরোপীয়কে টড়্ছীপে সমাধি 

দেওয়। হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেখান হইতে কয়েক খান৷ 

অস্থি লইয়া আসেন। ১৮৭১ থৃঃ অবে তিনি, স্মিথ প্রণালী হইতে যে 

প্রণালী উত্তরাভিমুখে চলিয়! গিাছে, সেই প্রণালী পথে ২৫* মাইল 

অগ্রসর হইয়া এই স্থদীর্ঘ প্রণালীর ম্মিথ সাউণ্ড, কেন্ বেমিন্ কেনেডি 

চানেল, রোব্সন চানেল গ্রভৃতি বিঁভন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করেন। 

১৮২৭ খ্রীং অব হইতে নরত্বয়ে বাসীরা মত্স্ত শিকার উপলক্ষে 



মেরুতত্ব ৯৫ 
স্পা িস্সপিসিস্সিসিসসপিস্পিসপি শপসসসপসসি পেপসি 

স্পা 

মেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন । কিন্তু বহু ব্সর পরাস্ত 

তাহারা উল্লেখ যোগ্য কিছুই করিতে পারে নাই। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্ধে 

কাপ্নেন কার্লসেন সর্ব প্রথম ম্পিট্স্বার্জেন দ্বীপ পুঞ্ ঘুরিয়া আসেন। 

১৮৬৪ খুঃ অন্ধ কাপ্েন টোবসেন্ নর্থইষ্টল্যাণ্ড দেখিয়া অসেন। 

১৮৭২ শ্রী: অব কাঞণ্ধেন আণ্টমান ও কাপ্জে জন্সেন্ ১৬১৭ গু: অন্দে 

কাপ্তেন এজ্ কর্তৃক আবিষ্কৃত উইচেস্লাগু নামক স্থান পরিদর্শন করিয়। 

আদেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়েবাপীর| নবজেম়। পর্যন্ত যাতাখাত 

করিত। সেই বংসর কার্লসেন কারামাগর পার হইয়া ওবি নদীর 

মোহন। পর্যন্ত দেখিয়া আসেন । ১৮৭১ গ্রীষ্টা্ধে বারেন্ট স্ যে স্কানে 

শীত কাটাইয়|! ছিলেন, তিনি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

-৫৯৭ খুঃ অন্ধের পর সেখানে এই প্রথম লভাজগত্তের লোকের পদচিহ্ন 
পতিত হয়। 

১৮৮৫ হইতে ১৮৭২ খুঃ অন্দের মধ্যে সুইডেনের অপিবসীরা 

ম্পিটস্বার্জেনে সাতটি এবং গ্রীনলগ্ডে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন । 

১৮৬৪ খৃঃ অন্ধ ন্রডেন্ স্বিয়ল্ড ও ডুমার, স্পিটল্বার্জেন প্রদেশে আশিটি 

বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিক পধ্যবেক্ষণ ও বহু সংখ্যক পর্বতের উচ্চত। 

নদ্ধারিত করিয়। শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

গোথার অধিবাসী ডাঃ পিটার যান ১৮৬৮ থুঃ অবে বাজেন হতে 

কাণ্ধেন কোল্ডিওয়ের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাহার! 

ম্পিটস্ বাজ্জেনের হিন্লোপেম্ প্রণালী পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিদা ফিরিয়। 
আসেন । ১৮৭* থৃঃ অন্ধে বারণ হিউগৃলিন ও কাউণ্ট জেইলষ্র কো 

ওয়াল্টর টাইমেনের প্রণালী পরিদর্শশ করেন। ১৮৬৯ খুঃ অন্ধে 
'জারমেনিয়া” ও 'হান্সা” নামে ছুই থানা জাহাজ লইয়। কোল্ডিওয়ে ও 

হিঙ্জমান গ্রীন্লগ্ডের অভিমুখে যাত্র। করেন। ৭০৪৬” উত্তরে যাইয়া 



৯৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
ভি টি পাম্পি স্ড 

হান্স৷ বিছিন্ন হইয়া পড়ে ও অব্যবহিত পরেই ধ্বংসমূখে পতিত হয়। 

আরোহীর! নানাগ্রকার ছুঃখ কষ্ট সহ করিয়া ফেয়ার ওয়েল অস্তরীপের 

পশ্চিমে অবস্থিত “ফেডরিক স্থলে যাইয়া উপনীত হয়। জারমেনিয় 

নির্ষিত্বে গ্রীনলগ্ডের পূর্বব উপকূল বাহিয়া ৭৫০৩০ উত্তর পর্য্যন্ত যাইয় 

উপস্থিত হয়। ১৮৭* খৃঃ অন্ধের মার্চ মাসে জাহাজের লোকেরা পদ- 

ব্রজে উত্তর দিকে ১০* মাইল স্থান পরিভ্রমণ করিয়! আসেন । তাহাদের 

আবিষ্কৃত প্রদেশের সীমায় একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা দেখিতে পাওয়া 

গিয়াছিল। ইহার লাম, রাখ! হয়, প্রিন্স বিসমার্ক। ৭৩০১৫ উত্তরে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি অনভিগভীর অপ্রশন্ত খাল গ্রীন্লত্থের 

অভান্তর ভাগে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে) ইহার উভয় তীরে 
৭০০-১৪০* ফিট্ উচ্চে গিরিশৃঙ্গ বিরাজমান । 

কোন্ডিওয়ের সঙ্গে লেফ্টেনাণ্ট পেয়ার নামক একজন ভদ্র লোক 

ছিলেন। ১৮৭১ থু: অন্দে ওয়েগ্রেট নামে একজন নৌ-বিভাগের 
কর্মচারীকে সঙ্গে লইয়া তিনি মেরু যাত্র! করেন। ম্পিট্স্ কর্জেন ও 

নব জেম্রার মধ্যবর্তী বরফ ক্ষেত্রের সীমান্ত রেখা পরীক্ষা করিয়া উত্তর-. 

পূর্ব পথ আবিষ্কারের জন্য তাহারা নব জেম্রার উত্তর প্রান্ত দিয়া 

অগ্রসর হইতে মনন্থ করিলেন। যখন তীহার! তাহাদের এই অভিপ্রায় 

বক্ত করেন, তখন অষ্রিয়ার হাঙ্গারী হইতে এক অভিযান প্রেরণের 

বিপুল আয়োঙ্গন হইতেছিল। ১৮৭২ খু: অষের জুলাই মাসে ওয়েগ্রেট 

ও পেয়ারের অধীনে এই অভিযান প্রেরিত হয়। বহু কষ্টে তাহারা নব 

জেম্রার উত্তর প্রান্ত ছাড়াইয়া আসিয়া ১৪ মাইল দুরে একটা পার্বত্য 
গ্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ১৮৭৩ থৃঃ অব্ের অক্টোবর মাসে ইহার 
অদূরবর্তী একটি স্বীপের নিকটে জাহাজ আলিয়া উপস্থিত হইলে, পেয়ার 
অবতরণ করিলেন এবং বিষুব রেখা হইতে ৭৯৫৪ উত্তরে ইছার অবস্থান 



মেরুতত্ব ৯৭ 
৯৮ 

স্প্পিীন 

নির্ঘয় করিলেন । এই অভিযানের একজন পৃষ্ঠ পোষক কাউণ্ট উইল্ক্ 

জেকের নামানুসারে এই স্থানের নাম রাখা হইল। এখানে ভর্গকের 

বড় প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অন্ধের মার্চ মাসে 

প্রচণ্ড শীত সত্বেও পেয়ার সেজে চড়িয়া একবার এই স্থানটি পর্যটনে 
বহির্ত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই নৃতন আবিন্কৃত 

দেশটি আয়তনে ম্পিট্স্ বার্জেনের সমান এবং কতকগুলি অগ্রশস্ত 

খাল ও অঙ্বিয়া প্রণালী নামক একটি প্রণালী দ্বারা দুইটি প্রধান 

অংশে বিভক্ত; এবং ইহার চতুর্দিকে বছু সংখ্যক ছোট বড় ্বীপ 
মাছে। এই অংশ দুইটির পূর্বিকৃটির নাম উইল্ক্ জেক্ল্যা্ড ও 

পশ্চিমদিক্টির নাম জিকিল্যা্ড রাখা হইল । অষ্টিয়া প্রণালীটি ৪২০ উঃ 

প্ধান্ত বিস্তৃত। এখান হইতে রলিন্সন্ প্রণালী বাহির হইয়। পূর্বোত্তর 

'দকে প্রবাহিত হইয়াছে । এখানকার পর্ববতগুলি ২***-_-৩*** ফিট 

উচ্চ, ইহাদের মধ্যবর্তী নিম্ন প্রদেশ গুলি একেবারে বরফে আবৃত । 

সদীপবন্তী দ্বীপঞ্তলির উদ্ধদেশও বরফের মুকুটে শোভমান। এই 

নবাবি্বত প্রদেশটির নাম ফানস্ জোসেফ লাগ রাখা হইল। ২৪এ 

এপ্রল তারিখে পেয়ার জাহাজে ফিরিয়া আদিলেন। ইহার পরে 

 এম্ক্লিটকের নামান্থারে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটির নাম রাখ। হইয়াছিল, সেই 

্বীপটি পধাবেক্ষণ করিবার জন্ত অভিান সেই দিকে র্রন! হইপ | 
কিন্ত কতকদূর যাইয়াই জাহাজে অগ্রসর হওয়! একেবারে অসম্ভব ও 

বিপদ সুর বলি বোধ হইল। তখন, ২*এ মে তারিখে জাহাঙগ 
 পর্রিতাগ করিয়া যাক্িগণ নৌকায় চটিয়। গ্রস্থান করিবার জন্থ রন! 

হইরেন। শ্ত্রেজের উপরে নৌকা চাপাইয়া তাহারা বরক নমুদ্রের উপর 
দির! চ'লতে চলিতে অবশেষে ১৪ই আগস্ট তারিখে ৭১৪০ উত্তরে 

ইহার প্রান্ত সীমায় আনিয়! উপস্থিত হইলেন ও নৌকাগুলি জলে 



৯৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
শিস সি ৯৯ সি সপসিিসিসিসপিসিপি পিসি আসিস পপিসিস্পিপিসিসপিসপিসপিসসিসপসপি পি িসিপিসিসপাস্সিসপিসিশসিশিভাপিসিসিিসিসিসিিসিসিসি ৬৬৭৯৭ সি 

'ভামাইলেন। পরিশেষে রুধিয়ার একখান। জাহাজ তীহাদিগকে দেখিতে 

পাইয়। তুলিয়া লইল এবং এইভাবে ১৮৭৪ শ্বীঃ অব ওরা সেপ্টেম্বর 
তারিথে ত্তাহারা আসিয়া ভার্ডোতে অবতরণ করিলেন। উনবিংশ 

শতাবীতে মেরু প্রদেশে যত অভিযান প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
এইটিই সর্ব গ্রধান। 

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় 

ঘোষণ| করিলেন যে স্মিথ প্রশীলীর পথে মেক্ুগ্রদেশে আবার অভিযান 

প্রেরণ করা হইবে । কাষণ্চেন নেয়ার্সের অধিনায়কত্তে ছুইখান! জাহাজ 

১৮৭৫ খ্রষ্টরান্বের ২৯শে মে তারিখে পোর্টস্মাউথ হইতে রওনা! হইল। 

একথানার পরিচালক ছিলেন কমাগডার মা খাম, অপর খানার কাণ্ধেন 

টিফেন্সন। জুলাই মাসের শেষভাগে শ্বিথ গ্রণালীতে পৌছিয়৷ ইহারা 

বন্ুকষ্টে চঞ্চণ বরফরাশির মধ্য দয় পথ করিয়া ৮১৪৪ উত্তরে লেডি 

ধাঙ্কলিন উপসাগরে আসিয়া উপাস্থত হইলেনে। কাণ্জেন ট্টিফেনসনের 

জাহাজ এখানেই রহিয়া গেল, কিন্তু মার্থাম আরও অগ্রসর হইয়া 
একেবারে বরফ সমুদ্রের গ্রাস্তদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এখানে 

বরফ ৮* হইতে ১০* ফিট পধ্যস্ত গভীর । রোবসন্ প্রণালী পশ্চাতে 

ফেলিয়। তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া ৮২ ২৭ উন্ভরে পধ্যস্ত যাইয়া 

উপস্থিত হইলেন। শীত আসিয়া উপস্থিত হইলে, আগামী বসন্ত খতুতে 

ছুই জাহাজের লোক একত্র হইয়। সেজে চড়িয়া। এই অজ্ঞাত প্রদেশ 
পরিদর্শন করিবার পরামর্শ ও বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ 

্ী্টাব্বের এপ্রিল মানে তাহার। স্নেজে চড়িয়া বাহির হইলেন এবং 

অজ্ঞা তপূর্বব ৩** শত মাইল পরিনত স্থান আবিষ্কার করিয়। এবং বহু 
নৃতন ভৌগলিক ও গ্রার্তিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টা্ধে ইংলপ্ডে 

ফিরিয়। আমিলেন। মার্থাম্ যতট। উত্তরে যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 



মেক্গতত্ত্ ৯৯ 

এ পধান্ত কোন নজাহাইত ততদুর কি পারে নী | ১৮৮০ সান 
লে ্মিখ ইংলণড হইতে 'এইরা” নামক জাহাজে চড়িয়া ফ্রানস্ জোসেফ- 

ন]ণে যাইয়া উপনীত হন। তিনি দেখিলেন যে গ্রীন্লগ্ের বরফরাশি 

কোনও শৃঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও, এখানকার বরফ পৃষ্ঠ একেবারে মমতল এবং 
১৫০ হইতে ২০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের ধার দিয়! চলিয়া তিনি ফ্রানস্ 

জোসেফল্যাণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত ১১* মাইল উপকূল রেখা 

আবিধার ও পর্যবেক্ষণ করেন। এই উপলক্ষে স্থানে স্থানে অবতরণ 

করিয়। তিনি প্রাকৃতিক ইতিহামের অনেক নৃতন উপাদান সংগ্রহ করেন। 
সাণ্ডারল্যান্ডের কাণ্তেন উইগিন্স্ ১৮৭৪, ৭৫ ও ৭৬ খুষ্টাবঝে সাইবেরিয়ার 

উত্তর উপকূলের সমুদ্রপথে পরিভ্রমণ করিয়া ইয়েনসেই নদীর মোহানার 
সঙ্গে যুরোপীয় বন্দর সমূহের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ 

টানে নর্ডনৃষ্বিয়ন্ড এই উত্তর পূর্ব পথ আবিষ্কারের সংকল্প করিয়া 

নুইডেনের টমূসো। হইতে কারাদাগর পথে ইয়েন্সেতে আসিয়া উপস্থিত 

ইইলেন। তিনি এখানে এই নদীর মোহানার উত্তর তীরে চমংকার 
একটি পোতাশ্রয় আবিষ্কার করেন ও তাহার নাম “পোর্ট ডিকসন্, 
রাখেন। এবার এই পধ্যন্ত অগ্রলর হইয়াই তিনি সুইডেনে ফিরিয়। 

আমিলেন, কিন্তু তাহার মনে দৃঢ় ধারণ! জন্মিল যে এই উত্তর পূর্ব পথ 

আবিষ্কারের কর্ন! কার্যে পরিণত কর। তেমন দুরূহ হইবে ন|। তাহার 

উত্নাহে উদ্দীপ্ত হইয়। স্থইডেনের রাজা ও আরও কয়েকজন ধনাঢ্য 

লোক এক বিরাট আয়োজন করিছা ১৮৭৬ ্রীষ্টান্বের জুলাই মাসে 

স্বমন্ডকে কয়েকজন কশ্মকুশল উতৎদাহী লোকের সঙ্গে সাইবেরিয়ার পথে 

প্রেরণ করিলেন। ১*ই আগষ্ট ইহার। পোর্টডিক্পনে পৌছেন ও ১৯শে 

তারিখে ৭৭০ ৪১ উত্তরে সাইবেরিঘ়ার ও প্রাচীন মহাম্বীপের সর্ধোত্বর 

অন্তরীপ সেভারে| বা মেলিউস্কিলে বাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখান 

সি 



১৭৭ পৃথিবীর পুরাততব 
জি সি সিসি স্পস্ট ১ স্পিন সিসি সিসি ৯৬৮০৯ সিসি আসি সিসি 

হইতে তীহারা ঈষৎ দক্ষিণ পূর্বমূখ হইয়৷ জাহাজ চালাইতে আরম 
করিলেন। এখানকার সমুদ্র বরফ-বিমুক্ত অনতি-গভীর। ২৭এ আগষ্ট 

তারিখে তাহারা লেনা নদীর মোহানা অতিক্রম করিয়া পূর্ববাভিমুখে 

আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি তাহারা 

৬৭০ ৭উঃ ও ১৭৩০ ২৯ পশ্চিমে একটি নিম সমতলভূমির উপকূলের 

অদুরে আসিয়া বরফে বিজড়িত হইয়া গড়িলেন। এই উপলক্ষে তাহারা 
বিস্তর গ্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেন। জাহাজ হইতে 

অবতরণ করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশের কিয়দূর পধ্যস্ত তাহারা পর্যবেক্ষণ 

করিয়া আসেন। ২৯* দিন বরফে আবদ্ধ হইয়। থাকিবার পরে জাহাজ 

আবার চলিতে লাগিল এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্বের ২০এ জুলাই তারিখে 

বেরিং-প্রণালী অতিক্রম করিল। এইভাবে একপ্রকার নির্বিক্ষেই উত্তর 

পূর্বব পথ আবিষ্কৃত হইল। ১৮৭৯ থুঃ ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ 

যাইয়া জাপানের ইয়োকোহাম। বন্দরে নঙ্গর করিল। * 

১৮৮১ থৃষ্টাব্ব পথ্যন্ত আমেরিকার লেপ্টেনেণ্ট গ্রীনি ৮৩০২৪? 

অক্ষাংশে উত্তর পর্য্স্ত গিয়াছিলেন। ন্ানসেন ব্যতিত আর কেহ 

পিয়ারীর পূর্বের এতদূর যাইতে পারে নাই। ১৮৯২ খুষ্টাবে লেপ্টেনেপ্ট 
পিয়ারী গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরাংশ পার হইয়! ৮১৩৭ উঃ অক্ষাংশে ইঙ্ডিপে- 

গ্েম্স বে পর্যন্ত গিম্নাছিলেন এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলেস্মিয়াব ল্যাড পার 

হইয়া! গিয়াছিলেন। ১৯ থৃষ্টাঝে তিনি গ্রাণল্যাণ্ডের উত্তরে ৮৩৭৫*' 

অক্ষাংশ পধ্যস্ত এবং ১৯০২ খষ্টান্বে ৮৪+১৭ অক্ষাংশে গ্রাণ্টল্যা্ডের 

উত্তর পধ্যন্ত গিয়াছিলেন। 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্ে আগত, নামক এক ব্যক্তি দুইজন সঙ্গীসহ স্পিট্স্বার্জেন 

হইতে মেরুর দিকে বেলুনে যাত্র! করিয়াছিলেন, তাহাদের কোন সংবাদই 

+ [িহ্বকোষ “হমের শব্ধ” । 



মেরুতত্ব ১০১ 

০ পিসি পি সাসিসসি স্পা সিসি পপি সপিস্ সি সস সপ সিসশিসপিসিপিস্পিসিমিসস সিসি সস পিসি শীিসমিসি পসরা পিসি 

পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ গ্রীষ্টাব পর্য্যস্ত কাণ্ান সারব্ুপ 

জোন্ন, নাউণ্ডে গিয়াছিলেন এবং কিং অস্কারল্যাণ্ড, এলেস.মিয়ার ল্যা 

এবং গ্রীনেল ল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়াছিলেন এবং গ্রীনেল 

ন্যা্ডের উত্তর পশ্চিমে উত্তর ডিন ল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে রিংলেস্ দ্বীপ ও 
এক্স হিবার্গল্যাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহারা স্নেজে চড়িয়! 

১৯৬০ (প) দ্রাঘিমা এবং ৮১০৪*' অক্ষাংশ পর্য্স্ত গিয়াছিলেন। 

১৯৩ থৃষ্টাবে ন্যানসেন ফ্রাম নামক জাহাজে আরোহণ করিয়৷ নিউ 

নাইবেরিয়া দ্বীপের নিকট দিয়া মেরুর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

এবং ফ্রাম ম্পিটস্বর্জেনের উত্তরে ৮৫০৫৭ অক্ষাংশ পধ্যস্ত যাইতে 

পারিয়াছিল। ১৯০১ থুষ্টাব্ধে আলব্রজ্জির ভিউকের সহচর কাণ্তান কাগি 
৮৬৩৪ অক্ষাংশ পর্যন্ত গিয়াছলেন। 

আমগুসেন নামক একজন ডেন্ ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ থুষ্টাব পর্য্যস্ত 

কানাডার উত্তরস্থিত কিং উইলিয়াম্ ল্যাণ্ডে থাকিয়া! উত্তরমের সম্বন্ধে 

'অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম, কানাডার উত্তর পশ্চিমের 

পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ১৯৫ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে 

আলাস্কার এলবার্ট দুর্গে আমিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

১৯*৬ হইতে ১৯০৮ খুগাৰ পর্য্যন্ত ওয়েলম্যান নামক একজন 
আমেরিকাবাসী ম্পিট্দ্ণজ্জেন হইতে বিমানে আরোহণ করিয়া 

উত্তরমেরুতে যাইবার জন্ত কয়েকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু একবারও 

কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

১৯০৫ থৃষ্টা্বে কমাগডার পিয়ারী ক্ষজভেল্ট নামক জাহাজে আরোহণ 

করিয়৷ ১৯০৬ থৃষ্টাবের ২১ এপ্রিল মেকর ২* মাইলের মধ্যে ৮৭০৬ 
অক্ষাংশে উপস্থিত হইয়াছিরেন। ১৯০৮ খুষ্টাবে আরও কয়েকটি 
অভিযান হইয়াছিল । 



১০২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
লম্পট পিসি সিসি সাস্পাস্পি সি সপিস্স্পিস্মপিস্পসসপিস্পসপিসপাসিস স্পা স্পিসপাশিপাস্পিশিপস 

১৯০৯ খৃষ্টান্বে সেপ্টেম্বর মাসে ভাক্তার কুক নামক একজন 

আমেরিকাবাপী আবিষারক লারউইকে আসিয়া প্রকাশ করেন, তিনি 

১৯০৮ থৃষ্টার্ধের ২১ এপ্রিল উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
প্রমাণ অভাবে তাহার কথা কেই বিশ্বাস করে নাই। এই ঘটনার প্রায় 

এক সপ্তাহ পরে কামাগ্ডার পিয়ারী আসিয়া প্রকাশ করিলেন, তিনি 

১৯০৯ খুষ্টাবের ৬ই এপ্রিল উত্তর মেরুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

গ্রমাণাদি দেখিয়। তাহার কথা সকলেই বিশ্বাম করিয়াছেন। অনেকে 

উত্তরমেরুতে স্থল দেখিবার আশা করিতেন, কিন্তু পিয়ারী তথায় ১৬৫০ 

গজ (৮২৫ ফ্যাদাম ) গভীর সমুদ্র দেখিয়াছেন। আর ১১৭ গজ গভীর 
হইলেই এক মাইল গভীরতা। পূর্ণ হইত! কোন কোন স্থানে ৪০০০গজ 

পর্যন্ত সমুদ্র গভীর দেখা যায়, ইহাতে দেখা যাইতেছে মেরু কেন্তর 

সর্বাপেক্ষা নিন বা গভীর । একথ৷ সম্পূর্ণ বিশ্বাম যোগ্য । বাধু পুরাণে 

লিখিত আছে গালব খষি উত্তল্ল দেন ললানাহ্কালে 

দেখিয়াছেন। উত্তর মেরু সরাবাকারে পরিণত হওয়াতেই কেন্দ্রে সমুদ্র 

সরাবের গর্ভের ন্যায় গভীর ॥ সভ্যজগৎ দেঁখিবেন এখন হিন্দুগণ গণ্তীর 

মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও অতি প্রাচীন কালে তাহার! মেরু প্রদেশে 

যাঁতীয়াত করিতেন । তবে ব্রহ্ম লোক বা উত্তর মেরুতে যাঁওয়া 

সকলের ভাগ্যে ঘটিত না। এই ব্রদ্লৌক ধ্বংস হইবার পূর্বেই ব্রক্ধা 

উত্তর মেরুর দক্ষিণে নৃতন ব্রদ্ধলোক স্থাপন করিয়াছিলেন। গার্গা স্ব 

মেরু প্রদেশ উ্ধাবেণীর আকারে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মেরুকেন্তরে পূর্বের 

একটী পর্বত ছিল। যাহারা শতকোণী ও সহশ্রকোণী দেখিয়াছেন 

তাহারা মেক প্রদেশের কেন্দ্রে যান নাই, পার্খ্ব হইতে দেখিয়াছেন।* 

& পতাশ্র মেনং মেনেহত্রি£ সহশরাশ্রিমৃষিভূথি। 
অষ্টাপ্রিমেনং সাবনিশ্চতুরঅং তু ভাগুরিঃ ॥ ৬২ 



মেরুতত্ ১০৩, 

স্৯প্স্পসাস্পিস্পাসি সিসি স্পস্ট পিপিপি সপিসিিপাসিসি পিসি পিসি সিপা 

বার্যায়ণি ফ্কঁষি সমৃত্রাকারে দেখিয়াছেন, তিনি কেন্্রস্থিত সমুত্র গর্ভ 

পরিমাণ করেন নাই, কিন্তু গালব খধি পরিমাপ করিয়া গভীর দেখিয়া 

মরাবাকার লিখিয়াছেন, অর্থাৎ কেন্দ্রে যত গভীর চারিধারে তত গভীর 

নহে ।* 

কমাগ্ডার পিয়ারী মেরুতে ফারণ হিটের ৩৩০ পধ্যস্ত শীত দেখিয়াছেন। 

১২” ডিগ্রির কম শীত কখন হয় না। 

এই খানেই মেরু আবিষ্কারের উদ্যম শেষ হয় নাই ৷ ১৯১০ খ্রীষটান্ধে 
ও কয়েকটী অভিযান প্রেরিত হইয়াছে । এত কষ্ট লোকে করে কেন? 

প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়া এই দুর্গম কঠিন প্রাণাস্তকর স্থানে কি জন্ত 
মানুষ, মেরু অগ্রিতে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়৷ মরিতে যায়? কেহ বলিতে 

পারেন কিঃ কি আশায় বুক বাধিয়! মানুষ এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে 

যায়? কেহ ফিরিয়া আইসে, কেহ বা জন্মের মতই যায়? কৌতুহল 
ইহার একটি কারথ। নৃতন কিছু করিবার আশাই ইহার উত্তেজক 
কারণ। যদি আমিলাম তবে কিছু না কিছু ন! দেখিয়া ফিরিব না ইত্যাদি 

মনের ভাবই মান্থুষকে “মরিয়া” করে। তাই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ 
করিয়া এনব কাধ্যে যায়। হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুদিগকে এখন গণ্ভীর মধ্যে 

আবদ্ধ করিয়া! রাখিয়াছে। ইচ্ছ। থাকিলেও তাহাদের কোথাও যাইবার 

* বার্ধায়ণিস্ত সামুদ্রং শরাবঞ্চেব গালব:| 
উদ্ধবেণীকৃতং গাগা; ক্রোষ্টকিঃ পরিমণ্ডলম্ ॥ ৬৩ 
যদ্ যদ্ যস্তহি যৎগার্থং পর্ববতাধিপতেপ্ধাধিঃ | 
তত্বদেবাস্ত বেদাসৌ ব্রন্মৈন: বেদ কৃতগ্রশঃ 0৩৪।৩৪ অধ্যায়। 

অর্থাৎ অত্রমুনি ইহাকে শতান্র। ভৃগুষ্কাধি সহশ্রান্রে, সাবর্ণি ষ্টার ও ভাগুরি 
চতুরশ্রাকারে এযং বার্ধায়ণি সমুদ্রাকারে গলব শরাবাকারে, গাগ্য উদ্ধবেগীর আকারে 
এবং ক্রোষ্কি পরিমওলাকারে, পরিজ্ঞাত আছেন। ফলে যে ধ্ববি (যে স্থানে হইতে 
যখন ) ধেরূপ আকারেই এই পর্বতাধিপতির পার্্ব ন্বদ্ধে অভিজ্ঞ। ইহার গার্খ বস্তুত: 
দেইরূপই আছে। গপরস্ত ইহার সমস্ত তত্ব একমাত্র ্রহ্মাই জানেন। 



১৪৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পিসি সিসি 

উপায় নাই। যাহার! যাইতে পারে তাহাদের কোথাও যাইবার উপায় 

নাই। অর্থ কোথায় পাইবে? এই গুরুতর ব্যয়ভার কে বহন করিবে? 

মুসলমানগণ যাইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের যে কোন কারণেই হউক, 
এ সকল বিষয়ে কৌতুহল নাই, বৌদ্ধগণ ও স্থবিধা থাকা সত্বেও এই 
কার্যে পশ্চাৎপদ্দ। যায় কেবল খ্রীষ্ট শিষ্যগণ! মেক্রগ্রদেশের দক্ষিণে 

যে সব খ্রীস্টীয়ানগণ শীতপ্রধান দেশে বাস করেন, তাহাদের মধ্যে 

অনেকেই এই কার্যে অতি উৎসাহের সহিভ অগ্রসর হন। তাহাদের 

লক্ষ্য মেরু কেন্দ্র কতজন বিফল মনোরথ হইয়। ফিরিয়। আসিয়াছে 

মেরুপ্রদেশের ভয়ানক অবস্থার কাহিনী বর্ণন করিয়াছে, কতজন প্রাণ 

হারাইয়াছে, কতজন বিপর্দে পড়িয়াছে, কতজনের জাহাজ বরফে 

আটকাইয়! গিয়াছে, দেশে ফিরিতে পারে নাই ! কতঙ্গন বেলুনে চড়িয়া, 

কতজন বিমানে আরোহন করিয়া মেরুপ্রদেশ দেখিবার জন্য ধাবিত 

হইয়াছে, তথাপি কি বিরাম আছে! একের পরে অন্যে, তারপর অন্টে, 

এইভাবে বনু লোক এ পর্যন্ত এই কার্ধ্ে ব্রতী হইয়াছে, অনেক তত্ব 

আবিফার করিয়াছে। অবশেষে কমাও্র পিয়ারী জয় লাভ করিয়াছেন! 

তিনি জয়ের একট! অভভূত পূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইতিহাসে 

তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে ইহাই তাহার লাভ! নশ্বর 

জীবন লইয়া পিয়ারী যাহা করিলেন, নশ্বর জীব আমরা পুত্র পৌন্রাদি- 
ক্রমে ভাহাই পড়িব, আনন্দ পাইব, আর কমাগ্ডার পিয়ারীকে ধন্তবাদ 

দিব। হায়! পিয়ারীও মানুষ! আমরাও ত মানুষ! ! 

স্সেল্পভুগ্রদেশকে আমর! "সথমেরু” প্রদেশ বলি। অতি গ্রাচীন 

কালে ইহার নাম ছিল মেরু প্রদেশ। উত্তরাকাশে ধ্রুব যেমন 
কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত) মেরুপ্র্দেশেও এরপ একটি কেন্ত্র স্থল আছে। 

ভাহার নাম মেরু কেন্দ্র, এখন ভাহাকে মের কেন্ত্র বলে। লগ্ধি 
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নক্ষত্র যেমন ধরব নক্ষত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া একটা বৃত্ত অঙ্কিত করে, 

মেরু প্রদেশেও ঠিক কেন্ত্র হইতে ততদুরে একটিবৃত্ত অস্কিত করা যায়, 
এই বৃত্তের নাম মেরু বৃত্ত, এখন তাহার নাম স্থমেরু বৃত্ত । আমরা 

মেরুবৃত্ত এবং মেরু কেন্ত্রুই বলিব। মেরু কেন্দ্র হইতে মেরু বুত্তের 

দুরত্ব ১৪০৮ তে:লিক মাইল। কেন্দ্র হইতে ২৩| ডিগ্রি দুরে মেরু 
বুত্ত অবস্থিত। 

মেরুমগ্ডলের পরিধির মোট দৈর্ঘ/ ৮৬৪* মাইল-_তম্মধ্যে আট- 
লা্টিক মহাসাগর ৬৬০, ডেভিস প্রণালী ১৬৫ ও বেরিং প্রণালী ৪৫ 

মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়। আছে। এপিয়া, ইউরোপ ও 

আমেরিকার উত্তরাংশ এই মেব্রুবৃত্তের মধ্যে পড়িয়াছে। তাহার উত্তরে 

অনেক দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে গ্রীণল্যা্ড নামক দ্বীপ সর্ববাপেক্ষ। বড়। 

মেকুপ্রদেশের ক্ষেত্রফল ৮২০১৮৮৩ বর্গ মাইল । এই বিস্তীর্ণ 

গ্রদেশ এক্ষণে তুষারাবৃত, মানব সাধারণের অগম্য। এখানে দুইটি 
মাত্র খতু, শীত ও শ্রীম্ম। শীতকালে সমস্ত বৃন্ত বরফাবৃত থাকে। 

বরফ সমুদ্রের গভীরতা ৮* হইতে ১০০ ফিট এবং কেন্দ্রে ৪৯৫০ ফিট। 

গ্রীষ্মকালে কিয়দংশ বরফ গলিয়া যায়, তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফ খণ্ড 

সমুদ্র জলে ভাপিয়া বেড়ায়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহাদের উচ্চতা ৩৫, 

ফিট পর্য্যস্ত হইয়। থাকে । এইরূপ বৃহৎ বরফ খণ্ড দেখিতে চাখড়ির 

পর্বতের ন্যায় সাদা ধপধপে। সুর্ধারশ্মিতে চকচক করে। ইহাদের 

মধ্যে কত প্রস্তর খণ্ড থাকে তাহার অন্ত নাই। এই সমস্ত বরফ খণ্ড 

(1০5 17১6125) ভাসমান পর্বতের ন্তায় শ্রোতবেগে ভাসিয়৷ গ্রীষ্ম প্রধান 

দেশে চলিয়] বেড়ায় । যাইতে যাইতে ক্রমে গলিয়া যায়। এইরূপ 

বরফ পর্বত উত্তমাশা অস্তুরীপ পথ্যন্ত ভাসিয়া যাইতে দেখা যায়। এই 

সমস্ত বরফ পর্বতের চারিদিকে কিয়দুর পধ্যস্ত বাতাস শীতল এবং 
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এসটিস্মপপিিস্পিসিস্পিসিসিসিপিসিসসপপ সপ সিসি স্পা িতিশপীসি সিসি সিপিসপপাসপ পিসি স্পস্ট পিস্পিস্পিসিস্পিস্শিপস্পিস্পিসশা 

আকাশ কুয়নাশাবৃত থাকে । এই সকল বরফ পর্বত যে কি ভয়ানক, 

তাহা নাবিকেরা বিশেষরূপে অবগত আছে। এই সেদিন পৃথিবী মধ্যে 

বড় নৃতন জাহাজ টাইটানিক, এইরূপ ভালমান একটি বৃহৎ বরফ 
পর্বতের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায় ১৫০৯ 

লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে । এইরূপ কত যাঁয়। ১৮৪১ গ্রষ্টাবে 

সেণ্ট জনের নিকট ভাপমাঁন দ্বীপের ন্যায় একটি বরফ খণ্ড দেখা 

গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ছুইথানি জাহাজ আবদ্ধ ছিল। এই জাহাজ 

দুইখানি ছুরবীক্ষণ দ্বারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্ত 

নাম পান নাই। তজ্জন্তই কোন দেশের জাহাজ তাহা জানিতে পার! 

যায় নাই। যে সমন্ত লোক মেরুবার্তা জানিবার জন্য তথায় গমন 

করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতজন বরফের দ্বীপ বসিয়া! গিয়া প্রাণ 

হারাণ, কতজনের জাহাজ বরফে আটকাইয়া থাকে, কাহারও বা জাহাজ 

বরফের আঘাতে চূর্ণ হইয়! যায়। যে সমস্ত জাহাজ আটকাইয়া যায় বা 

চর্ণ হইয়া যায়, তাহাদের আরোহী গুলি আহারাভাবে মরিয়া যায়, 
স্থবিধ!' পাইলে পলাইয়া যায়, জাহাজগুলি আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে 

অপরিমেয় বরফরাশি এই প্রদেশে প্রতিনিয়ত জন্মিতেছে, তাহার অতি 

অল্প পরিমাণই দক্ষিণাভিমুখী জ্রোতের বেগে.ভাসিয়! নিয়দেশে অবতরণ 

করিতে পারে। ইহার্দের অধিকাংশই ক্রমাগত মিলিত, বদ্ধিত ও 

স্বপীরৃত হইয়। সমুদ্রপৃষ্ঠে এক জঙ্গম মহাদেশে পরিণত হইতেছে। 

স্থানে স্থানে বরফের পাহাড় শত শত ফিট পথ্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 
এইরূপে বরফ খণ্ড মেরুগ্রদেশে জন্মে এবং শ্রোতে ভানিয়া দুর দেশে 

দক্ষিণে চলিয়া যায়। মেক গ্রদেশের সমুদ্রের মুক্ত জলের স্রোত 

অনবরত: উত্তরাভিমুখী, কিন্তু বরফবাহী জলের আোত ঠিক তাহার 
বিপরীতগামী। আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তর প্রান্তে বছ সংখ্যক ও 
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বহু বিস্তৃত নদীর মোহানা দিয়া অনবরতঃ উষ্ণ জল স্রোত আসিয়া 

বরফ গুলিকে উপকূল হইতে বহুদূরে বিতাড়িত করিয়া দিতেছে। 
নরত্তয়ে ও লাপল্যা্ড হইতে যে প্রবাহ বাহির হইয়া! উত্তরাভিমুখে 
ছুটিয়াছে, তাহার জন্য এই ছুই স্থানের উপকূল বরফ মুক্ত থাকে। 
মের প্রদেশ হইতে যে দক্ষিণমুখী শ্োত প্রবাহিত হয়, তাহা ডেভিস 

প্রণালী ও গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ববস্তী সমুদ্র পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে 

এক ডেবিস প্রণালী দিয়াই দক্ষিণ দ্বিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। 

তাহার নঙ্গে প্রভূত পরিমাণে বরফথণ্ড ভাপিয়া আসিয়া থাকে। গ্রীন- 

ল্যাণ্ডের এই স্রোত পশ্চিম দিকে যাইয়৷ ফেয়ার ওয়েল অন্তরীপের উত্তর 

দিয়। ৬৪৬ অক্ষাংশ পধ্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে এবং তথায় বাঁফন্স, বে 

নামক উপসাগর হইতে যে শ্োত আদিতেছে, তাহার সঙ্গে মিলিত 

হইয়াছে । এই সম্মিলিত শ্োত বরফপুগ্ধ বক্ষে লইয়া লাব্রাডোর 
উপকুল ধরিয়া! দক্ষিণাভিমুখে নিউফাউগুল্যাওড পর্য্ত্ত প্রবাহিত হইতেছে । 

মেকু প্রদেশ হইতে আর একটি দক্ষিণাভিমুখী অ্রোত পারি ঘ্বীপপুধের 

সকলগুলী প্রণালী ও খাড়ী এবং ফিউরী ও হেকুলা প্রণালীর মধ্য দিয়! 

বাফিন্স বে ও ডেভিস প্রণালী পর্যন্ত আদিয়াছে। 
ঘুরোপ এসিয়া ও আমেরিকার যে অংশ গুলি মেরুমণ্ডলের মধ্যে 

পড়িয়াছে, তাহাতে মানবজাতির বাস দৃষ্টি গোচর হয়। এতত্যতিত 

বুথিয়ার উপকূল এবং ডেভিস্ প্রণালীও বাফিন্স, বে উপসাগরের উত্তর 
তীরেও ইহার। বাদ করিতেছে । সাধারণতঃ মৎস খাইঘ্াই ইহাদিগকে 
জীবন ধারণ করিতে হয়। স্পিট্স্ বাঙ্জেন, ফ্রান্স জোসেফ ল্যাণ্ড ও 

নবজেম্নায় মাছষ নাই। যুরোপের মেরু মণ্ডল মধ্যবর্তী অংশে লাপ 

নামক অধিবাসী বাস করে। সাইবেরিয়া উপকূলে এক সময় লোক বাঁস 

করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমীনে কলম! হইতে বেরিং 

৮১ সি সি িস্িস্টিসি ৯ সি সি ও উনি পিপিপি 



১০৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
সিসি সপ শি সিসি সিসি নি পিস সন তর সিকি সি সিসি 

প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত সাবৃতচেস্দিগের শিবিরে না আমিলে আর মানুষের 

সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এস্কিমো নামক একজাতিকে মেরু মৃণ্ডলে 

বাস করিতে দেখ! যায়। আমেরিকার উত্তরে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে, 

ভাহাতেও চতুম্পার্্ববত্তী বিস্তীর্ণ গ্রদেশটীতে একেবারেই লোকের বাস 
নাই। ডেনমার্কের অধিরৃত গ্রীণ ল্যা্ডে এম্কিমোগণ ওপনিবেশিক- 

দিগের সঙ্গে মিশ্রিত হুইয়৷ পড়িয়াছে। তাহার ফলে বর্ণ সন্করজাতির 

সুপ্তি হইয়াছে । এখন খাটি ওুপনিবেশিক তথায় কেহ আছে কিনা 
সন্দেহ। 

মেরু গ্রদেশের সর্বত্র শীতাতপ সমান নহে। ইহার যে অংশে 

উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব সাইবেরিয়া, সেই সেই অংশে শীতের বড়ই 
আধিক্য। বেরিং প্রণালী ও ্পিট্স্বার্জেন সাগর সমূহের মধ্যবর্তী 
প্রদেশে শীতের প্রথরতা অনেকট। মন্দীভূত, প্রথমোক্ত প্রদেশ 

একেবারেই বরফে আঙচ্ছন্ন। এখানে যে বরফ জমে তাহ! বরাবর 

এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে। আর শেষোক্ত প্রদেশে সমুদ্র অধিকাংশ 
স্থলেই বরফ বিমুক্ত; যেখানে বরফ জমে তাহাও একস্থানে স্থির ন| 

থাকিয়া নানা স্থানে ভাদিয়া বেড়ায়। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
১। দ্বিতীয় মনু। 

রাজ। আ্মীধ্রের নিকট হইতে রাঁজ। ধরব মেরুসিংহাঁদন অর্ধিকার 
করিয়৷ লই্বাছিলেন। পুরাণে লিখিত আছে রাজা! রবের পিতা রাঁজা 

উত্তানপাদের ছুই মহিষী ছিলেন, একের নাম সুনীতি, দ্বিতীয়ের নাম 

সুরুচি। রাজ! উত্তানপাঁদ স্তর চিকেই অধিক ভাল বাদিতেন। স্থনীতির 

গর্তে গ্লব নামক একপুত্র এবং স্রুচির গর্ভে উত্তম নামে একপুত্ জনম- 

গ্রহণ করিয়াছিল। 

একদ| ফ্রব পিতাঁর নিকট গমন করত: তাহার ক্রোড়ে আরোহণ 

করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, রাজ। উত্তানপাদও তাহাকে ক্রোড়ে 

্ইতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্ত সুচির ভয়ে পারিলেন না। স্থরুচি ঞ্রবকে 

রাঁজার ক্রোড়ে আরোহণ উত্মুক দেখিয়া তিরস্কারচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 

বস! তুমি হীন| স্থনীতির গর্ভে জন্মিয়াছ, তোমার এ উচ্চ অভিলাষ 

কেন? এস্থান সর্ধশেষ্ঠ, ইহ! তোমার উপযুক্ত নহে। আমার পুন 

উত্তমই এইস্থানের উপঘুক্ত গাত্র। তুমি যদি আমার গে জন্মগ্রহণ 

করিতে, ভবে এই স্থানে উঠিবার যোগ্য হইতে । | 

ঞ্ব বিমাতার কঠোর বাক্যে মক্মাহত হইয়া মাতার নিকট গমন 

করতঃ সমস্ত বৃত্ত বর্ণনা করিলেন, এবং দুঃখিত চিত্তে সর্বোচ্চ স্থান 

লাভের জন্তু তগস্তার্থ বনে গমন করিলেন। পথে নারদ খষি তাহাকে 

দীক্ষ| দিলেন। তগন্তান্তে ফ্রব রাজা হইয়াছিলেন। বিষুপুরাণে লিখিত 

আছে, সপ্রধযি তাহাকে দীক্ষ। দিয়াছিগেন। 

বামু পুরাথে এ ঘৰ কথা কিছুই নাই। উত্তম নামে রাজ] উত্বান 



১১০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
৬৯৭, সস শত সদ পিল, এ এসসি সপ্ন সিপিএ সিসি সিসি ২৭৯০ 

পাদের কোন পুত্রের উর নাই। প্রিষ্ত্রতের এক পুত্রের নাম উত্তম, 

তিনি ওত্তমি মন্থু নামে প্রসিদ্ধ । বাছু পুরাণে (৬২৭৬) উত্ভানপাদের 

স্ত্রী স্থনৃতার উল্লেখ আছে, তাহার গর্তে রব নামে এক পুত্র হইয়াছিল, 

ইনি তপস্যাবলে ধ্ুবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মমত্ত পুরাণের সার সংগ্রহ করিলে জানা যায়, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ 

নামে স্বায়ভুব মন্থর ছুই পুত্র ছিলেন। প্রিয়ত্রত রাজত্ব করিতেন।! 
তাহার পুত্র আগ্মী পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। উত্তান- ৰ 

পাঁদের পুত্র রব তাহার হম্ত হইতে রাজসিংহাসন জয় করিয়া শুয়ং মেরু- ! 

গ্রদেশের রাজ! হইয়াছিলেন। রাজা আগ্মী্ ৬৭৭৭ খুঃ পৃঃ পধ্যন্ত মেরু 
প্রদেশে রাজত্ব করিয়া ঞ্ব দ্বার! তাড়িত হইয়াছিলেন। 

রাজ! আত্মীপ্র মেকুপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়া হিমবর্ষে বা হিমালয় 

প্রদেশে আসিয়া “ম্বারোচিষ” নাম ধারণ করতঃ তথায় রাজত্ব আর্ত 

করিরাছিলেন। ৬৭৭৮ খুঃ পৃঃ অবে তিনি এখানে আগমন করেন, সেই 
হইতে একটী অন্ধ গণনা হইয়া আমিতেছে ইহার নাম লৌকিক অব্ব। 

প্রতি শত বমরে এক শতাবী গণনা করিয়া আবার ১ হইতে গণনা 

আরম্ভ হইত। ৬৭৭৬ খুঃ পৃঃ হইতে ৬৬৭৭ পর্যন্ত এক শতাবী। 
মরণ করিবার জন্য নক্ষত্র দ্বার এক এক শতাবীর নাম করণ হইত। 

এখনও কাশ্মীর প্রদেশে এই অব্ব গণনা প্রচলিত আছে। কাশ্লীর রাঁজ- 
তরঙ্গিণীতে এই অবের উল্লেখ আছে। ১৭ শকে কহলন পণ্ডিতের 

মময় ২৪ লৌকিকাব্ব চলিতেছিল। মেগাস্থিনিসের সময়ও এই অব 

গণন৷ প্রচলিত ছিল বলিয়া! প্রমাণ পাওয়! যায়। 

২। লৌকিকাব্দ। 
কানিংহাম সাহেব বলেন স্থুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ সময়ে 

“আবু রিহাণ* তাঁহার সহিত ছিলেন। তিনি এই লৌকিকাৰ গণনা 



মেরুতত্ব ১১১ 

১ িপিসি্পিপিপিপিপাপিসিপিস্পিপিসিপিসিপিস্পিস্পিশি পিসি সিসি াপিসিসিাপাপিিসপিি পিপিপি সিসি সিসি 

প্রচলিত দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে জনসাধারণ শতাবী 

অন্ুনারে বৎসর গণন। করিয়া থাকে । এক শতাব্দী শেষ হইলে আবার 

১ ২ হইতে আর এক শতান্ধী আরম্ভ করে। এইবূপ গণনার নীম 

লোককাল ব৷ লৌকিক অব্ব। 

কহলন পণ্ডিতের গণনা দ্বারা জান! যায় ১০৭০ শকে লৌকিক অব্ব 

২৪ হইলে (১০৭০+৭৮) ১১৪৮ খুষ্টান্বেও ২৪ লৌকিকাব্ধ হয়। 

১১৪৮--২৪ ৮১১২৪ অর্থাৎ ১১২৪ খ্ষ্টান্দে এক শতাবী শেষ হইয়া 

১১২৫ খৃষ্টান্ব হইতে দ্বিতীয় শতাব্দী আরস্ত হইয়াছে । 
নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইতেছে-_-(১) মণ্ডি 

জেলার বৈজনাথ মন্দিরে একটি প্রশস্তিতে দুইটি শককালের উল্লেখ দেখ৷ 

যায়, (ক) ৭২৬ শকাবা! এবং (খ) ৮* লোককাল বা লৌকিকাৰ| । 

প্রত্যেক হইতে ৭৯ বাদ দিলে ৬৪৭ শকাব্দা, ৭২৫ খুষ্টাব্ব এবং ১ 

লোকিকাৰ পাওয়া যায়। 

(২) সাতলেজ যা শতদ্র ন্দীতীরস্থিত কোটগড়ে প্রবানকালে 

গোর্থাদলের কাণ্তেন “পাত্রিক জেরা” তাহার নোটে লিখিয়াছেন_- 

কচ সম্বৎ বা ২ অন্ধ বা ১৮২-১৭ কোট গড় ২৫ জুন ১৮২৬ খৃষ্টাব” । 
এই উক্তিতে জানা যাইতেছে যে ১৮২৫ থৃঃ অন্দে কচ প্রথম বৎসর 
আরম্ত হইয়াছিল। এই কচ সম্বৎ লৌককান্বার নামাস্তর। 

কনিংহাম সাহেব বলিয়াছেন_-১৮৪৬ খুষ্টান্বে তিনি যখন কাগগ্রা 

জেলায় ছিলেন, সেই সমঘ় এই গণনা প্রথা তথায় প্রচলিত 

দেখিয়াছিলেন। ইহাকে সাধারণতঃ গাহাঁড়ী সম্বৎং বলিত। ১৮৫৯ 

ৃষ্টান্বে তিনি দেখিয়াছেন কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ লোককাল গণনা 

করিতেন। 

কনিংহাঁম সাহেব বলেন লোককাল একচক্রে ২৭০০ বৎসর পর্মস্ত 
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স্পিন 

গণিত হয়, এবং তাহা ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া ২৭ নক্ষত্রের প্রত্যেক 

নক্ষত্রে এক এক শতাব গণিত হয়। তিনি বলেন অশ্বিনী নক্ষত্রই 

প্রথম নক্ষত্র এবং ম্ঘাতে অবস্থিতি কালই মহাভারত কাল। যঘা 
১০ম নক্ষত্র। 

পুরাণমতে কলিযুগ ও যুধিষ্টিরা এক । সকলেরই মতে মঘাতে এ 

সময় সগ্তষি ছিল। কনিংহাম সাহেব মঘা নক্ষত্রে সপ্তধষির অবস্থিতি 

দেখিয়। অশ্বিনী হইতে মঘা পধ্যস্ত ১০ নক্ষত্রে ১০০০ বৎসর ধরিয়াছেন, 

অর্থাৎ এ লোক কাল চক্রের ১* শতাব যখন চলিতেছিল, সেই সময় 
ভারত-যুদ্ধ হইয়াছে । 

ভারত যুদ্ধের ২৫ বদর পরে লৌকিক নৃতন শ্রতা আর্ত 
হইয়াছে, অর্থাৎ ভারত যুদ্ধ বা কলিগ আরস্তের ২৫ বদর পরে এক 

লৌকিক শতাব্দ শেষ হইয়া অপর এক লৌকিক অব্দ আরম্ত হইয়াছে । 

কলির শতাব্দা ৫০১৪ বৎসর মধ্যে ১৯১৩ থুষ্টাব্ধ বাদ দিলে 
১৩০১ খুঃ পৃঃ পাওয়া যায়, এই সময় কলিযুগ আরম হইয়াছিল। এই 
সময় লৌকিকান্দ ৭৬ চলিতেছিল, স্তরাং ৩১০১ -২৪ -৮৩০৭৭ খুঃ পৃঃ 
তে এক লৌকিক অন্ধ শেষ হইয়া ৩০৭৬ থুঃ পঃ হইতে আর এক 
লৌকিকান্দ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময় পর্য্যন্ত মঘার ১০ নক্ষত্রে 
১০০ বৎসর যোগ করিলে ৩০৭৭+১০০০- ৪০৭৭ বৎসর হয়, তৎসহ 

একচক্র অর্থাৎ ২৭০০ বংসর যোগ করিলে ৬৭৭৭ খৃঃ পুঃ পাওয়া যায় । 
এই ৬৭৭৭ থৃঃ পৃঃ পর্য্যন্ত আগ্রীধ মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
৬৭৭৬ থৃঃ পুঃ হইতে ১ লৌকিকাব' আরস্ত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে আত্মীত হিমবর্ষে দ্বিতীয় মনুস্থ প্রাপ্ত হইয়া এই লৌকিক 
অব্দ গণন! গ্রচলিত করিয়াছিলেন । 

মেগাস্থিনিস্ এই গণনাই দেখিয়াছেন। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, 
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পিসি 

“ভারতবাসিগণ বলেন, পিতা অজ্জীস্ন, যিনি প্রথম ভারতবর্ষ জয় 

করেন, তাহা হইতে আলেকজাগ্ার দি গ্রেট পর্যন্ত ১৫৪ জন রাজা 

৬৪৫১ বত্নর তিন মাস রাজত্ব করিয়াছেন।” 

৬৪৫১+৩২৬--৬৭৭৭ খৃঃ পৃঃ পর্যন্ত মেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়া 
৬৭৭৬ খুঃ পৃঃতে বকেশ বা দক্ষেশ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। 

ইহাকে পিতা বলাতে স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে ইনি মন্তু অর্থাৎ আদি পিতা 
ছিলেন। অতএব আগ্রীধই দক্ষিণে হিমবর্ষে আগমন করিয়। দক্ষেস্ণ 

বন্ধেশ বা ডাই নিসাস হইয়াছিলেন। তিনি স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় 

নন্গ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

এই ৬৭৭৭ খুঃ পৃঃ আমর! ছুই প্রকারে পাইতেছি_(১) ৩১০১--২৪ 

₹৩০৭৭+( অশ্বিনী হইতে মঘা। পর্য্যন্ত ) ১০০০. ৪০৭৭+-২৭০০ ( এক 

চক্র ) ৮৬৭৭৭ খৃঃ পৃঃ) (২) ৬৪৫১+৩২৬ ( আলেক্জাপণ্ডার )-৬৭৭৭ 

খৃঃ পুঃ। এই অনে লৌকিক অব শেষ ধরিলে, ৬৭৭৬ খুঃ পৃঃতে ১ 

লৌকিকাৰ আ'রম্ত হয়। 

অতএব স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনু ৬৭৭৬ খুঃ পুঃতে হিন্নহ্বর্ষে 

আসিয়৷ রাজত্ব স্থাপন করেন। এই সময় হইতেই লৌক্কিক্ু 

অব গণনা আর্ভ হইয়াছে । 

৩। রাজমাল। 

আল্লীল্রু ৬৭৭৬ থুঃ পুতে হিমবর্ষে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন 

তীহার বংশের ষড়বিংশ পুরুষ বিশ্বগ্জ্যোতি ৫৫৯৮ খৃঃ পৃঃতে মহাজল- 

প্লাবন পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৬৭৭৭--৫৫৯৮-*১১৭৯ বৎসর 

এই বংশ হিন্সন্তরর্মে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ১১৭৯ বৎসর ২৬ জন 



১১৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
সস পাস ৯৯ সিসি সিস্পিসদিসি স্পা সিসি সা সাসিসাসাপাসিসি সিস্ট সিসি সিসি শিসিসিসপিসিস্িস্পিসি সিসি পিসি সি শি 

রাজা মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলে গড়ে ৪৬ বৎসর প্রত্যেকের রাজত্বকাল 

পাওয়! যায়। শেষ রাজ! বিশ্বগ্জ্যোতির সময় জলপ্লাবন হওয়ায়, তিনি 

পূর্ণকাল রাজত্ব করিতে পান নাই। এই গণনান্থুদারে নিষ্নলিখিত 

রাজাদিগের, নিম্নলিখিত রাজত্বকাল পাওয়। যায়-_ 

১। আদ্রীপ্র ৪৬ ৪৭৭৯৬ ৬৭৩১ 

২। নাভী ৪৬ ৪৭৮৪২ ৬৬৮৫ 

৩। খষভ ৪৬ ৪৭৮৮৮ ৬৬৩৪ 

৪1 ভরত ৪৬ ৪৭৯৩৪ ৬৫৯৩ 

৫| স্মৃতি ৪৬ ৪৭৯৮০ ৬৫৪৭ 

৬। ইন্দ্দ্যু ৪৬ ৪৮০২৬ ৬৫০১ 

৭। পর্মেঠা ৪৬ ৪৮০৭২ ৬৪৫৫ 

৮। প্রতিহার ৪৬ ৪৮১১৮ ৬৪০৯ 

৯। প্রতিহর্তা ৪৬ ৪৮১৩৪ ৬৩৬৩ 

১০। তুব ৪৬ ৪৮২১০ ৬৩১৭ 

১১। উদ্্গীথ ৪৬ ৪৮২৫৬ ৬২৭১ 

১২। প্রস্তাব ৪৬ ৪৮৩০২ ৬২২৫ 

১৩। পৃথু ৪৬ ৪৮৩৪৮ ৬১৭৯ 

১৪। নক ৪৬ ৪৮৩৯৪ ৬১৩৩ 

১৫। গয় ৪৬ ৪৮৪৪০ ৬০৮৭ 

১৬। নর ৪৬ ৪৮৪৮৬ ৬০৪১ 

১৭। বিরাট ৪৬ ৪৮৫৩২ ৫৯৯৫ 

১৮। মুহাবী্ধ্য ৪৬ ৪৮৫৭৮ ৫৯৪৯ 

১৯। ধীমান ৪৬ ৪৮৬২৪ ৫৯০৩ 

২০। মৃহাস্ত ৪৬ ৪৮৬৭০ ৫৮৫৭ 
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০.২ এ পতি সিসি সিসিসিস্পিসটি সিসি সিসি সিসি সিিতিসিসিস্পিসিসিস্িটি সিসি সিিসিস্পিসিসিসিসিি সিসি সিসি সিসি সিসি সিসি স্সিস্সি 

২১। মনম্থ্য ৪৬ 

২২| তথা ৪৬ 

২৩। বিরাজ ৪৬ 

২৪। রজ ৪৬ 

২৫| শতজিং ৪৬ 

২৬। বিশ্বগৃজ্যোতি ২৯ 

৪৮৭১৬ 

৪৮৭৬ৎ 

৪৮৮০৮ 

৪৮৮৫৪ 

৪৮৯০০ 

৪৮৯২৯ 

৫৮১১ 

৫৭৬৫ 

৫৭১৯ 

৫৬৭৩ 

৫৬২৭ 

৫৫৯৮ 

এই বিশ্বগৃজ্যোতির রাজত্বকালেই মহাজলপ্লাবনে হিমাপয়-গ্রদেশ 

ধংস হইয়াছিল। 



তৃতীয় অধ্যায়। 
মেরুপ্রদেশ-ধ্বংস। 

৪৭৯৪৭ হৃষ্টা বা ৬৫৮০ খুঃ পৃঃ অবে হিমশিলাপাতে উত্তরমেরু- 
গ্রদেশ বা মানবের আরদিজন্মনিবাস-ভূমি বা আধ্যব্রজ ধ্বংস হইয়া 
গিয়াছে। (৩৬ পৃষ্ঠা )। 

জেন্দ আবেস্তায় লিখিত আছে-__“অহুর মজ্দ ম্পিতামা জ্রুঙ্কে 

বলিলেন, আমি দেত্যনদী-তীরে প্রর্ধযন-বকম্োজে।| নামক 

প্রথম দেশ ৃষ্টি করিয়াছিলাম। তথায় ১* মা শীত এবং ছুই মাঁস 
গ্রীষ্ম ছিল। গ্রীষ্মের ছুই মাও জল, পৃথিবী এবং বুক্ষাদদির পক্ষে শীতলই 

ছিল। অবশেষে সেখানে প্রেগের মত শীত পড়িয়াছিল ।” * 

ধষিগণ দ্বচক্ষে এই ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গা্য খষি মেরু- 

প্রদেশ উর্ধবেণীর আকারে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মেরুপ্রদেশে পর্বত 

দেখিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধ্বংসের পূর্বের দেখিয়াছেন তাহাতে সনে 

নাই। বার্ধায়ণী খষি সমুদ্রাকারে দেখিয়াছেন, এবং গালব খধি 

অল্পাবাকালে দেখিয়াছেন অর্থাৎ মধ্যে গভীর দেখিয়াছেন। 

সুতরাং ইহীরা যে ধ্বংসের পরে দেখিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 
কালিক। পুরাণে লিখিত আছে-_ 
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৯. পি সস সিসি পিসি পসসিপিআস্সিিসসিসসস্সিসিস্সিসিস সিসি সিসি স্িস্সিস্সিস্সিসিসিস্পিস্পিস্সিস্সিসি সিসি সিসি সস সিসি পি পি স্পা সস পত 

ধ্যজ্ঞবরাহ মেরু-পর্বতকে ভৃতলে ৫প্রণাথিত করিবার জন্য খুর 
প্রহার করিলে মেরু পৃথিবী ভেদে করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। 
মেই প্রহারে মেরুর উর্ধভাগ ৩২ যোজন অর্থাৎ প্রায় ১২৮ ক্রোশ বিস্তৃত 

হইয়াছিল” * এই সমস্ত প্রমাণে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, সত্য সত্যই 
একদিন মেরুপ্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল । 

শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন উত্তরমেরু বামের অযোগ্য হওয়ায় আধ্যগণ 

দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া আইসেন। নৈনসর্পিন্ষি অবস্থার বিষয় 
আলোচনা করিয়া ধাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, 
তাহারা এখন বিবেচন। করিয়া দেখিবেন, মেকুপ্রদেশ শৈত্যাধিক্য নিবন্ধন 

বাঁহেনল্র অযোগ্য হইয়াছিল কি না? এবং হিমশিলাপাতে ধ্বংস 

হইয়াছিল কি না? এখন অবশ্ঠই বুঝিতে পারিবেন যে, মেরপ্রদেশে 
প্রথমে উত্তাপাধিক্য এবং পরে শৈত্যাধিক্য প্রমাণের জন্য, পৃথিবীর উত্তর 

হইতে দক্ষিণে গতিনির্দেশ করিতে হইবে ন1। মার্কতেয়-পুরাণে লিখিত 
আছে-_“তখন মূল, ফল, পুষ্প, খতু বত্সরাদি কিছুই ছিল না। তখন 

অতিশয় গ্রীষ্ম বা শীত কিছুই ছিল না; সকল সময়ই অত্যন্ত সুখের 
ছিল। অনন্তর শীতোষ্ক্ষুধা-প্রমুখ দন্দ সকল উৎপন্ন হইল” (৪৯ 
অধ্যায়)। এক দিন মের গ্রদেশের অবস্থা এইরূপও ছিল। 

প্রাচীন হিন্মুশান্ত্, জ্যোতিষ-শান্ত্র এবং বর্তমান ভূতত্ব-বিষ্ভার সাহায্যে 

আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে যে, এক সময় ম্মে্ভ- 

প্রদেশ অত্যন্ত উভ্তপ্ত ছিল, পরে শৈত্যাঘিক্জে 

ধনৎসস প্রাপ্তও হইয়াছিল। 

* মের খুরপ্রহারেণ প্রকৃত্য পৃথিবীতলম্। ম্খনৎ স বিবেশাখ পৃরীং ভিত্বাস্থরং 
তত ॥ ৪১২৫ অধ্যায়। 

মেরো শিরোভবত্েন প্রহারেণ দ্বিজোত্ুম ॥ ৪8 



চতুর্থ অধ্যায়। 

সবমেক"গ্রদেশ | 

মেরু অপেক্ষা উত্তম স্থানে আসিলেন, তাই চাক্ষুষ মনু এই পর্বতের 

নাম রাখিলেন স্বুন্মেল। সথমেরু পর্বতের নাম কালিকা-পুরাণে 
গাওয়া যায়।* অন্ান্ত সকল পুরাণেই আছে। পুরাণ-কর্তাগণ মের ও 

স্থমেরু এক বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুবাদক এবং টাকাকারগণও 

তদ্রপ গোলযোগ করিয়াছেন। তাই ভ্রমে পড়িয়া কেহ কেহ 

স্বমেরুকেই মেরু মনে করিয়া, সেই স্থানেই মানবের আদি জন্মনিবাদ 

স্থির করিয়াছেন। বান্তবিক এই বিষয়ে প্রথযে মীমাংসা করিয়! 

ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা কর! এতিহাপিকের কর্তবা। যিনি তাহা ন: 

করেন, তাহার পদে পদে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী | 
বায়ু-পুরাণ মতে মেরুপ্রদেশের দক্ষিণে "মীননতন সরোবর অবস্থিত: 

মানচিত্র দেখিলেই, হিমালয়ের উত্তরে আলটাই পর্বতের দক্ষিণে মানস 

নরোবর পাওয়া যায়, অতএব স্থমেরুর দক্ষিণেই মানস সরোবর অবস্থিত 

এবং মানস সরোবরের উত্তরেই স্থমেরু পর্বত, তাহা নিংসন্দেহরূপে জান' 

ষাইতেছে। আলটাই পর্বত যে মেরুপ্রদ্দেশ নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ 
পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব স্মেল্সত বলিলে 
শক্তল্পন্মে্পভ এবং জ্বুক্মেবত বলিলে আল্টাই পার্ধতা 
গ্রদেশ বুঝিতে হইবে। 

জেন্দ আবেস্তায় এই দ্বিতীয় স্থানের নাম "তবুমহি” | হৃঘধ শব 

* সর্ব্বগুপৈশ্চ দদৃশং হমেরোরিব হুদারি | ১৫ অঃ। ৪৯ 
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হুখদ শবের অপত্রংশ। স্থগদ হইতেও পারে। গদ অর্থ গীড়। 

যেস্থানে গীড়া নাই, সেই স্থান স্থগদ নামে কথিত হইতে পারে। সুখদ 
অর্থ সুখদায়ক। প্রকৃত অর্থ উৎপাত্শূন্ স্থান। * 

চগাক্ষু্ম মন্থ হথমেরপ্রদেশে আসিয়া, মেরুপ্রদেশের ন্যায় সেই 
স্থানকেও নয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । হিমবর্ধ ঠিক রাখিয়। উত্তর- 

মেরুর দক্ষিণে উত্তর কুরুবর্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্যে স্থমের 

পার্বত্য প্রদেশকে ইলাবৃতবর্ষ করিয়া, ইলাবৃত-বর্ষ ও হিমবর্ষের মধ্যে দুইটা 

পর্বতে হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইলাবুতবর্ষ ও 
উত্তর কুরুবর্ষের মধ্যে ছুইটি পর্বতে রম্যক ও হিরণায়বর্ষ স্থাপন করিয়া- 

ছিলেন। পূর্বর ও পশ্চিমে ভন্রাশ্ব ও কেতুমীলবর্ষ নাম দিয়াছিলেন। 
মেরু পর্বতের উত্তরে যে হুল্ুর্্ ছিল, তথাতে সুষ্য উদয় 

হইলে ভারতবর্ষে তখন সন্ধ্যা হইত। কিন্তু এই উত্তর কুরুতে তাহা 

হয় না। ভারতে যখন সূর্য্য দেখ! যায় এখানেও সেই সময় সূর্য দেখা 

যায়। স্ৃতরাং এই কুরুবর্ষ মেরুপ্রদেশোক্ত কুরুবর্ষ নহে । উত্তরমের ধ্বংস 
হইলে যে সমুত্র হইয়াছে, এই উত্তর কুরু সেই সমুদ্রের দক্ষিণে 
অবস্থিত। 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে, ভত্রানদী উশ্তল্লবুুবভ অতিক্রম 
করিয়া উত্তর মহীসমুদ্রে পড়িয়াছে। ৭ বায়পুরাণে নিখিত আছে ভ্র- 
সোমানদী উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া! উত্তর মহাসমুত্্রে মিলিত 
হইয়াছে ।% আরও লিখিত আছে__ 

* 5.:11)6 560970. 0 016 £০০৭ 12005 270 ০00070165 ৮10101) [9 

হিতে (18208) 0058090) 9৪5 015 018105 10 90271072. 

1 ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংস্চ তথা কুরূন। 
অতীত্যোত্তরমন্তোৌধিং সমভ্যেতি মহামুনে ॥ ২২। ৩৬ 

₹ উত্তরশ্য সমুদ্রস্য সমুস্রান্তে চ দক্ষিণে । 



১২৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

“উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র সমীপে দিদ্ধসেবিত পুণয 

নুহলরলন্বর্ অবস্থিত। দেব সোম হইতে বিচ্যুত হইয়| মানবের! তথায় 
জন্মগ্রহণ করে। তত্রত্য লোক সকল শুভ্র ও স্থিরযৌবন্শালী। 
তথায় ন্বগৃচ্যুত নরগণ সর্বদা! জন্মগ্রহণ করে; সেই গুণবরেণ্য স্থানকেই 
ভৌমস্বর্গ নামে অভিহিত করা হয়।” 

রামায়ণেও এই উত্তর কুরুবর্ষের কথা লিখিত আছে। এই গ্রমাণেই 

জান! যায় যে, চাক্ষুষ মন্থর সময় উত্তর মেরুর দক্ষিণে, আলিম্ক। 
মহাদেশ নয়টি বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল । (৩নং চিত্র দেখুন )। 

এইরূপে নৃতন প্রদেশ স্থাপিত হইলেও প্রাচীন লুহবরতর্ষ মেরু- 
প্রদেশের উত্তরে বিষুবরেখার উপরে বলিয়াই জ্যোতিষ-শান্ত্রে উল্লিখিত 

হইত। তাই এখনও সেই পুর্বর্ব্মত্তি তাহাতে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এখনও আমরা দেখিতে পাই, কোন গ্রামের লোক আর এক 

গ্রামে স্থাপিত হইলে, পূর্ব গ্রামের নাম লোপ পায় না, তাহ! ও পূর্বববৎ 

চলিতে থাকে। 

২। রাজমালা। 

রাজ! চাাল্স্ুজ্ৰ মন্ু ৪৭৯৯৬ হৃষ্টাব বা ৬৫৩১ খু; পুঃ অব পর্যন্ত 
নুমেরু-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ্পরে তৎপুত্র রাজ! উ-্ভ 

৪৮০৪৬ স্ষ্টাব্ৰ বা! ৬৪৮১ খৃঃ পৃঃ পরধযস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার 
স্পা 

কুরবস্তত্র তথ্ব্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১১ 
দেবলোকাচ্চযত। স্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ। 
শুর্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্ব চ স্থিরযৌবনা; ॥ ১৬ 
তত্র স্ব্গপরিত্রষ্ট৷ জায়স্তে হি নরাঃ সদা। 
ভৌমং তদপি হি শ্ব্গং তত্রাপি চ গুগোত্তমম্ ॥ ৪২1৪৫ অঃ 



পৃথিবীর পুরাতত্ব 

৬নং চিত্র । 

সুমেরু প্রদেশ । উত্তর গোলাদ্ধ। 

10012117055, (0100007. 
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১ ভসিসিউিিিসিসিসিসিসিিসপাসিসি সিসি িসিসিসিসিস্সিসি সি সিসি সিসি সিসি সিসি পিসিসিিসিসসিসিিসীিসি পিসি সিস্পিসিসিসি সি সি 

পরে তাহার পুত্র অক্্ ৪৮০৯৬ হষ্টাব্ব বা ৬৪৩১ খৃঃ পুঃ পর্যন্ত রাজ 
করিয়াছিলেন। চীন তাতারের নিকটবর্তী তিব্বত পার্খস্থ কোন পর্বত- 
নয় স্থান আধুনিক ভৌগোলিকগণ কতক অনেশ ( £১77069) বলিয়া উক্ত 
হয়। এই অন্দেশ অঙ্গদেশ শবের অপভ্রংশ। অঙ্গদেশই কালক্রমে 

ংদেশ হইতে অন্দেশ ভইয়াছে। এই অঙ্গদেশ বা অন্দেশ রাজা অঙ্গ 

কর্তৃক স্থাপিত দেশ। 

রাজা অঙ্গের পুত্র হে! তৎ্পরে ৪৮১৪৬ স্ষ্টাব্ বা ৬৩৮১ থুঃ পৃঃ 

পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইনি রাজ্য মধ্যে ঘোষণ। করিয়াছিলেন 

যে “কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ 

কদাচ দান করিতে পারিবে না। আমিই ষজ্ঞতি প্রত, অন্য কে যজ্ঞের 

ভৌক্তী?” মরীচি-প্রমুখ খধিগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মান 

পূর্বক মধুর বাক্যে বলিলেন_-“আমরা সহ শুসল্প সাধ্য যক্ঞে 

দীক্ষিত হইয়া! বাদ করিব। তুমি কোনও অধর্শীচরণ করিও না। কেন 
ন! তুমি যাহ! করিতেছ, তাহা সনাতন ধশ্ম নহে। তুমি প্রজা পালন 

করিবে, পূর্বের এরপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলে, এখন তুমি প্রজাপতি হইয়া 

প্রজাকুলের নিধন-বাসনায় অত্যখিত হইয়াছ।” এইরূপে খাষিগণ 

বুঝাইলে রাজ! বেণ বলিলেন “আমি ভিন্ন অন্য কে আর ধর্মের টা 
আছে? এ সংসারে বীর্য, বিদ্যা, তপস্যা ও সত্যে কে আমার সমান? 

আপনারা সত্যসত্যই জানিবেন আমি মহাত্ম। এবং কাহারও হইতে আমি 
কম নহি। নিখিল লোক বিশেষতঃ ধশ্ম আমা হইতেই সমুভুত 

হইয়াছে । আমি ইচ্ছা করিলে এই পৃথিবীকে দগ্ধ বা জল দ্বারা প্রাবিত 
করিতে পারি। আমি এই পৃথিবীকে স্থত্টি ব৷ গ্রামও করিতে পারি । 

ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না। * রাজা! সর্বদেবময়, আপনার! ইহা 
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্গ্যামঃ সংবতমর শতান্ বহুন্ 



১২২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন করুন। আপনাদের 

দাতব্য, হৌতবয, যষ্টব্য কিছুই নাই। স্বামী শুশ্রষা যেমন জ্ত্রীলৌকের 

পরম ধর্শ, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই আপনাদের ধন্ম ৮” খিগণ 

কহিলেন “মহারাজ! যাহাতে ধন্মক্ষয় ন৷ হয় এরূপ আজ্ঞা করুন ।” 

রাজা খষিদিগের কথ শ্রবণ ন। করায়, তাহারা ক্রোধে পরম্পর বলিয়: 

উঠিলেন “হনন কর, এই পাপকে হনন কর । যে অধমাচার, ষজ্ঞপুরুষ 
প্রভৃকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির ঘোগ্য নহে।” মুনিগণ এইরূপ 
বলিয়া রাজা বেণকে হত্যা করিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণা নামী মহিষীর 

ভজাত প্রর্থ নামক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

পৃথু ৪৮১৯৬ স্ষ্টাব্ব ব| ৬৩৩১ থৃঃ পৃঃ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। 
এই পৃথুর জন্ম সম্বন্ধে অস্বাভাবিক স্থৃত্রাং অবৈজ্ঞানিক জনশ্রুতি আছে। 
বিষণপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে, বেণের দক্ষিণ কর মন্থনে পৃথুর জন্ম 

হইয়াছিল।* অন্াত্র লিখিত আছে--বেণ নিহত হইলে মুনিগণ ভূপতির 

মাধন্দং বেণ কারষীন্তং নৈষ ধর্দঃ সনাতন) । 
নিধনে চ প্রহৃতোহনি প্রজাপতিরসংশয়ঃ ॥ ১১৪ 

পালয়িষ্যে প্রজাশ্েতি তয় পূর্ববং প্রতিশ্রুতম্। 
তাংস্তথাবাদিনঃ সর্ববান্ বরন্মষানত্রবী তব] ॥ 
স প্রহ্হ্য তু ছুবু দ্ধিরিদং বচনকোবিদ?। 
মষ্টা ধর্মত্য কণম্চান্য শ্রে।তব্যং কম্ত বৈ ময় ॥ 
বাধ্যশ্রততপ/ সত্যেম'য়। বা কঃ সমো তুবি । 
মহাত্মানমনূনং মাং যুয়ং জানীত তত্বতঃ ॥ ১১৭। 
প্রভবঃ সর্বলোকানাং ধন্মাণাং চ বিশেষতঃ | 

ইচ্ছন্ দছেয়ং পৃথিবীং প্লাবয়েয়ং জলেন বাঁ। 
সথজেয়ং ব| গ্রসেয়ং ব| নাত্র কার্য! বিচারণ। ॥ ১১৮ 

( বায়ুপুরাণ ৬২ অঃ)। 

0 ততঃ সংমন্ তে সর্ব মুন্যস্তস্ত ভৃড়ৃতঃ | 
মমন্থ,রূরং পুতীর্ঘম্ অন্পতাান্য যত্তত; ॥ ৩৩ 



সস সসপিস্পিস্পিস 

মেরুতত্ব ১২৩ 
সিসি পিসি সিপিস্পিসপিসপিস্পিস্পিস্পিস্পিসপিস্পিস্পিসিস্পিস্পি সিসি সপিসপিস্পিসপিস্পিসসিস্ি সিসি সিসি পিসি সিসি পিসি 

উরু মন্থন করিলেন, তাহাতে নিষাদ নামক এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিল, 

তৎপরে দক্ষিণ হস্ত মন্থনে পৃথুর জন্ম হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন 
গ্রীকদিগের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাদ চলিয়া আদিতেছে ফেঁ দেব 
ডায়োনিসস্ পিতার ত্কান্যু (মীরস) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। 
অতএব দক্ষিণা ও নিষাদ এই ছুই শব্দের যোগে ইহার নাম ডায়োনিসস্ 

হইয়৷ থাকিবে। ভায়োনিদদ্ হইতে চন্ত্রগুপ্ধ প্যন্ত ১৫৩ জন রাজ! 
৬০৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন, স্থতরাং ৬০৪২+৩২৭ ₹ ৬৩৬৯ খুঃ পৃঃ 

পৃথুর রাজত্বকাল পাওয়! যাইতেছে। আমাদের গণনামতেও আমর! 
পাইয়াছি-_-এ সময় পৃথু রাজত্ব করিতেছিলেন। 

খধিগণ সেই বৈণ্য প্রুথথ কে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

পিতার অপরঞ্রিত প্রজাবর্গ ততকর্তৃক অন্ুরঞ্চিত হইল। রাজোচিত 

কার্যে রাজার চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য, খধিগণ ইহারই রাজত্বকালে 

স্বৃত্ত ও ্মাগন্ধ নামক ছুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং 
তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন, মহাবল চক্রবত্বী নৃপতি যেরূপ কন্ম 

করিবে এবং তীহার যেরূপ গুণ হইবে তৎ্সমন্ত উল্লেখ করিয়া, 
তাহাদিগকে রাজার স্তব করিতে হইবে। রাজা পৃথু এই ব্যবস্থা শুনিয়া 
পরম সস্তোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, লোকে সদ্গ্ণ 

দ্বার! শ্লাঘ্যত| প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহার! স্তোত্রে যেরূপ গ্রণ বর্ণন 
শেন শিশীশিশি 

মধ্যতশ্চ সমূত্তস্থৌ তস্যোরো; পুরুষ; কিল। 
দগ্ঘস্থণা প্রতী কাশঃ খর্বটাস্তেতিহ্ম্বকঃ ॥ ৩৪ 

কিং করোমীতিতান্ সর্ববান্ বিপ্রান্ প্রাহ তরান্বিত; | 
নিষীদেতি তুচুত্তে নিষাদত্তেন সৌহভবৎ ॥ ৩৫ 
ততো হস্ত দক্ষিণং হস্তং তমন্থ,স্তম্ত তে দ্বিজাঃ | 
মধ্যমানে চ তত্রাতৃৎ পৃরৃব্বৈণ্যঃ প্রতাগবান্ ॥ ৩৮ 

(বিষুপুরাণ ১] ১৩ অঃ)। 



১২৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
০০ সিসি সিসি শিপিস্পিস্িসিসিসি সিসি সিসি সিসাস্পিসপাাস্পিিস্পিপিস্পিসিস্পিস্িসিসি সিসি সিসি সিসিসিসপিস্পিস্পিস্পিসিস্পাস্পাস্পিিস্পস্পিসপিসস 

করিবেন, তিনি সমাহিত হইয়া তাহাই করিবেন। যে বিষয় বর্জনীয় 

বলিবে তাহা, বঞ্জীন করিবেন। এইরূপে খধিগণ স্থত মাগধ দ্বার। * 

সর্ববদ। রাজাকে রাজার কর্তব্য স্মরণ করিয়! দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

রাজাদিগকে সতকার্য্যে উৎসাহ দিবার ইহা একটা উত্তম উপায়। 

রাজ পৃথু শত সহন্ত পর্বত কাটিয়া স্নজ্জুন্িন করিয়াছেন। এই 
চাক্ষুষ মন্বস্তরে শৈল দ্বার পৃথিবী উচ্চনীচ ছিল, সমভূমি ছিল ন|। 

গ্রামাদি বিভাগ ছিল না, গো-রক্ষার স্থান, কৃষি ও বণিকৃপাল ছিল না । 

পৃথু পৃথিবীর যে যে স্থান সমান করিলেন, সেই সেই স্থানে প্রজাগণ বাস 

করিতে লাগিল। পূর্বকালে প্রজাগণ ফলমূল আহার করিয়া অতি 

কষ্টে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিত, বেণ-তনয় পৃথু হইতেই তাহার 
রাজ্য সর্ব বস্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গঞু দ্বার! ভূমি কর্ষণ করতঃ 

চাক্ষুষ মন্বস্তরে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরাণ-বেভাগণ 

এই ঘটনাটা রূপকে বর্ণন| করিয়াছেন যে, পৃথু চ্গাক্ষুত্ 'সন্যুক্ে 

বৎস কল্পন। করিয়া শস্তের বীজ দোহন করিয়াছিলেন। ইহার প্রকৃত 

অর্থ এই যে, চাক্ষুষ মন্বস্তরে পৃথু রাজ। গে! দ্বারা ভূমি কর্ষণ করত: 

8 স্বধর্্ এষ হৃতস্য সপ্ভিদৃ ৫ পুরাতনৈঃ। 
দেবতানামৃষীণ।ঞ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্ ॥ ৩১ 
বংশানাং ধারণং কাধ্য শ্রতাণাঞ্চ মহাত্বনাম্। 

ইতিহাসপুরাণেষু দি যে ব্রহ্গবাদিভিঃ ॥ ৩২ 

ন হি বেদেম্বধীকারঃ কশ্চিৎ শৃতস্য দৃশ্যতে। ৩৩ 
মধামোহোব হৃতসা ধর্ম? ক্ষত্রোপবীজনম্। 
রথনাগাণ্ চরিতং জঘন্যঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ৩ 

অর্থাৎ প্রাচীন পঙিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, অমিততেজা দেব, খধি। রাজা ও 

অন্যান্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের বংশবৃত্াস্ত জানিয়া রাখাই হৃতের ব্বধর্ম ৷ ব্রন্ধ- 

বাদিগণ ইতিহাস পুরণ সম্বদ্ধেই 'শৃতের এইরূপ অধিকার নির্দেশ করেন) পরস্ত বেদ- 
সমূহে দৃতের কোনই অধিকার দেখ। যায় না। ক্ষত্রবৃততি তের মধ্যম ধর্ম। আর রখ। 
নাগ ও অশ্ব-চালন! বা চিকিৎসা শুতের জঘন্য ধর্ম ( বায়ুপুরাণ ১ অঃ)। 



মেকুতত্তব ১২৫ 

শম্ত-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময় যে শ্রেণীর লোকে 

কষি-কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা তম্প্য নাম পাইয়া- 

ছিল।* জনরগুন হেতু ইনিই প্রথম রাজ! নাম পাইয়াছিলেন। 1 

এইরূপে প্রভাবসম্পন্ন বেণ তনয় মহারাজ পূৃথু সকলের নমস্য ও 

পৃজ্য হইয়াছিলেন। তাহার বীরত্বের উপর লোকের এত বিশ্বাস ছিল 
যে, সমরাভিলাধী যোদ্ধগণ তাহার নাম কীর্তন করিয়া, যুদ্ধ যাত্রা 

করিতেন। £; 

পৃথুর পরে তৎপুত্র অন্ভদ্ধান্ন ৪৮২৪৬ হুষ্টাব্ব বা ৬২৮১ খুঃ পৃঃ 

পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তৎ্পরে তৎপুত্র হবিদ্ধানন ৪৮২৯৬ 

৮*) তত উৎদারয়ামাস শিলাজালানি সর্ববশ; | ১৬৯ 
নহি পূর্ব বিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে। 
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বাপি বিদ্যুতে ॥ ১৭১ 
নশস্তানি ন গোরক্ষা ন কৃষির বণিকৃপথ; | 
চাক্ষুষন্তাস্তরে পূর্ধবমে তদাসীৎ পুর! কিল ॥ ১৭২ 
স কনয়িত্বা বৎসন্ত চাক্ষুষং মনুমীশ্বর। 
পৃথুছুদোহ শল্তানি স্বতলে পৃথিবীং তত ॥ ১৭৫ 
শহ্যানি তেন দুপ্ধীন বৈণ্যেন তু বহৃদ্ধর| | 
মনুঞ্চ চাক্ষুষং কৃত্ব। বৎনং পাত্রে চ ভূময়ে। 

তেনান্নেন তদ1 তা বৈ বর্তয়ন্তে প্রজঃ সদা ॥ ১৭৩ 
বায়ুপুরাণ ৬২ অঃ 

বৈশ্যৈরপি চ রাজবিবৈশ্ঠবৃত্তি সমাস্থিতৈ; | 
পুথুরেব নমন্ার্যো। বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ ॥ ১ 

বায়ু পুরাণ ৬৩ অঃ 
1 "রাজান্ৎ জনরগ্রনাৎ" ॥ ৯২১১৩ অং-বিষুপুরাণ । 

এবন্প্রভাবে! রাজাসীদ্বৈণাঃ স নৃপসন্ভম:। 
ন্মস্তশ্চৈব পৃজাশ্চ ভূত গ্রামেণ সর্বশঃ | ৫ 
যোধৈরপি চ সংশ্রামে প্রার্থয়ানৈর্জয়ং যুধি। ৮ 

নন 

বাযুপুর।ণ ৬৩ অঃ 



১২৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

হ্টাব্ব বাঁ ৬২৩১ খুঃ পৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। রাজ। 
হবিদ্ধানের পুত্র প্রা্গীন্ম বহি ৪৮৩৪৬ স্ষ্টাব্ব বা ৬১৮১ খুঃ পৃঃ 

পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। 

ইহার সময়ে বব, খষি ক্রান্তিপাতের গশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়া 
ছিলেন। প্রাচীনবহির পুত্র প্রচেত! হইতে তত্ংশীয়গণ যিনি যখন রাজা 
হইতেন, তখন প্রাচেতী। নাম গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদিগের 

মহিষীগণ প্রথম প্রচেতার মহিষী মারিষার নাম হইতে, সকলে স্নালিজ্ৰা 

নীম গ্রহণ করিতেন। প্রথম প্রচেতার মহিষী মারিষা কু খষির 

কন্তা ছিলেন। ইনি শশিমগুলের বাঁজা সোম কর্তৃক প্রতিপালিতা 

হইয়াছিলেন। * 
দশ জন প্রচেতা ক্রমান্বয়ে ৪৮৩৪৭ হ্ষ্টাব বা ৬১৮০ খুঃ পৃঃ হইতে 

৪৮৮৪৬ সৃষ্টাব্ষ বা ৫৬৮১ খুঃ পৃঃ পথ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
দশম প্রচেতার পুত্র দক্ষ তৎপরে রাজ! হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বের 

আরও দক্ষ ছিলেন, এজন্ত ইহাকে প্রাছেত-সং দক্ষ বলা হইত। 
দক্ষ রাজার কন্ত! অদিতি, দঙ্ ও দিতি প্রভৃতির সহিত কশ্ঠপ খষির 

বিবাহ হইয়াছিল । 

প্রাচেতস্ দক্ষ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তাহার পরে, তাহার দৌহিত্র 
অন্দিতি-পুত্র ইন্দ্র মাতামহ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহার রাজত্ব 
হইতেই এই সিংহাসনে যিনি আরোহণ করিতেন, তিনিই ইতর নামে 
কথিত হইতেন__যথা__প্রচেতা, রুষিয়ার জার, তুরক্ষের স্থলতান, 

* উপগম্য। ব্রবীদেতান্ রাজ। মোম; প্রচেতস: | ৩১ 
মারিষা নাম নামৈষ। বৃক্ষেরেব বিনির্মিতা। 
ভার্ধ্াভবতু বৌ হোষ! সেমগর্ভ বিবর্ধিতা ॥ ৩৪ | 

বাযুপুরাণ ৬০ জঃ 



মেরুতত্ ১২৭ 
াস্পিসাদ সাসিলসটি 

পারস্যের সাহ, আফগানিস্থানের আমির, যিশরের খেদিব, জাম্বেণীর 
কৈশর, ভুটানের দেবরাজ ইত্যা্দি। রাজা ইন্দ্রের মহিষীর সাধারণ নাম 

ছিলস্ণচ্চী। তাই এই পদের সাধারণ নাম ইন্্ত্ব * ও শচীত্ব পদ। 

৩। কশ্যপ-বংশ। 

স্থমেরু-পর্বতের পূর্বদিকে মন্দর পর্বত অবস্থিত। তাহার 

পূর্বদিকে বিকঙ্ক ও মণি শৈল পর্বতের মধ্যভাগে এক স্থবৃহৎ উপত্যকা- 

ভূমিতে প্রজাপতি কশ্যপ খষির আশ্রম ছিল। %* 

দক্ষ-কন্যা অদিতি, দিতি, দন্থু, স্বরভি, খস! প্রভৃতি সহ কশ্তপ 

ঝধির বিবাহ হইয়াছিল। অছিতি-গর্ডে কপ্তপ ধষির ১২টা পুত্র 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অদ্দিতির গর্ভে জন্ম বলিয়৷ তাহাদিগকে আদিত্য 
বলা হইত এবং দ্বাদশাদিত্যের নামান্ুপারে তাহাদের নাম রাখা 

হইয়াছিল। যথা-_-ইন্ত্র, অর্ধ্যমা, দক্ষ, ত্বষ্টা) পুষা, বিবন্বান্, সবিতা, 
মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ এবং বিষু। 

দিতির গর্ভে কশ্তপের তিন পুত্র জন্মিয়াছিল__হিল্লপ্যকশ্শিপ্পুং 
হিরণ্যাক্ষ ও মরুৎ। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দিতির পুত্র বলিয়। দৈত্য 
নামে অভিহিত হইতেন। তাহারা আধ্যদলতুক্তই ছিলেন। বাস 

পুরাণে লিখিত আছে-_ভৃগুর সদ্বংশীয়! ছুইটি ভার্ধ্যা ছিল, তন্মধ্যে 

* অতীতানাগতা যে চ বর্তন্তে যে চ সাম্প্রতমূ। 
সর্ব্বে মন্বস্তরেন্্ান্ত বিজ্ঞেয়াম্তল্যলক্ষণাঃ ॥ ৬ 

বায়ুপুরাণ ৬৪ অঃ। 
1 তত্রাশ্রমং ভগবতঃ কশ্যপত্ত প্রজাগতেঃ | 

সিদ্ধসাধ্যগণাকীর্ণং নানাশ্রতিবিস্ৃষিতমূ্ ॥ ২২. 
বারুপুরাধ ৩৭ অঃ 



১২৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

সপ্ন সসিসসসসপপসপসপস্পিস্সসসসিশ্সপাসসপিসিসপসিসপস্পা সস পিস সিসি পাস সস সি 

দিব্য নামী শুভা ভার্ধ্যা হিরণ্যকশিপুর কন্তা। * ইহাতে স্পষ্টই বুঝা 

যাইতেছে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সহিত হিরণ্যকশিপুর বিবাদ হয় নাই, সে 

পর্য্যন্ত তিনি আধ্য বলিয়াই গণ্য ছিলেন। কশ্ঠপ এক সময়ে অশ্বমেধ 

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপু খত্বিকের কার্ধ্য 

বেদাদি পাঠ করিয়াছিলেন । ৭' 

দেন্নর গর্ভে কশ্তপ খষির পুলোমা, স্বর্তানঃ মৃকণড, প্রভৃতি কয়েকটা 

পুত্র হইয়াছিল, ইহারাও আধ্য মধ্যেই গণ্য ছিল। দ্র পুত্র বলিয়। 

ইহার! দানব নামে খ্যাত ছিল। ভৃগু খষির স্ংশজাতা দ্বিতীয়! ভার্ধ্যা 

পৌলোমী দন্ুর পুত্র গুলোমার কন্া ছিলেন। পুলোমার অপর কন্া 

স্ণচ্ডী ইন্দ্রের মহ্ষী ছিলেন। 
অ্বুল্রন্ভিল্র গর্ভে কশ্যগের ১১টি পুত্র জন্মিয়াছিল। একাদশ 

রূদ্রের নামে তাহাদের নাম রাখা হইয়াছিল।4% . 
খত্নাল গর্ভে কশ্যপের দুইটি পুন্ধ হইয়াছিল। প্রথম বিলোহিত, 

* ভার্যে ভূগোরপ্রতিমে উত্তমেহভিজনে শুভে। 

হিরণ্যকশিপো: কন্য। দিব্যা নাম পরিশ্রুত | ৭৩ 

বাযুপুরাণ ৬৫ অঃ 

1 কশ্ঠপদ্যাত্বজৌ তৌ৷ বৈ মর্কেভাঃ পূর্ববজৌ ম্মৃতৌ | 

সৌতোহহন্তিরাত্রস্য কশ্যপন্তাশ্বমেধিকে ॥ ৫০ 

হিরণ্যকশিপুর্নাম প্রথমং হ্বাত্তিগাসনম্। 

দিত্যাগর্ভাদ্বিনি:স্থতা তত্রানীনোচ্চনংসদি। 

হিরপ্যক শিপুন্তম্মাৎ কর্মণ! তেন সম্মত; ॥ ৫১ 

বাযুপুরাণ ৬৭ জঃ 

1 হুরতী কণ্ঠপান্রদ্রানেকীদশ বিজজ্িরে। ৬ 

বাযুপুরাণ--৬৬ অঃ 



মেরুতত্ব ১২৯ 

সিসি সাপ পিসি সস 
সি 

দ্বিতীয় বিকল। বিলোহিত বংশ ্বচ্ষ নামে এবং বিকল বংশ লক্ষ 
নামে কথিত হইয়াছে | * 

৪। দেব ও অনুর । 

আদিত্য, বন্থ, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব) মরুৎ, তৃপ্ত এবং অঙ্গিরা এই 

আটটি.দেবগণ | ইহার মধ্যে আদিত্য) রুদ্র এবং মরুৎ কশ্প খমির 
পুত্র। সাধ্য, বন্থ ও বিশ্বদেব ধর্মপুত্র আত্রেয়গণ। ভৃগু হইতে ভার্গব 

এবং অর্দিরা হইতে আঙ্গিরলগণ সমুদ্থৃত হন। খ' 

দেব্গণ ও খষিগণ একবংশেই প্রাছভূ্ত হইয়াছেন। এই সম 

দেবগণকে অস্বুল বলা হইত। খদ্েদে বরুণ সবিতা, ইন্্, মরুৎগণ, 
তুষ্ট, রুদ্র, মিত্র প্রভৃতি অস্থর নামে কথিত হইয়াছেন। 4 

* ক্ষ যতক্তবান্ যম্মাসতম্মাদ্ যক্ষে| ভবত্যয়ম্॥ 
রক্ষ ইত্যেষ ধাতুর্ধ; পালনে স১বিভাব্যতে। 
উক্তবাংশ্চৈব যশ্মাত্ত, রক্ষ মে মাতরং থশাম্ ॥ 
নায়ায়ং রাক্ষমন্তশ্মান্বিষ্যতি তবায্মজঃ ॥ ১০১০১ 

বাযুপুরাণ ৬৯ অঃ 

আদিত্য বসবো রদ্রোঃ সাধ্যা বিখে মরুদ্গণাঃ | 
ভূগবোইঙ্গিরসশ্চৈব হাষ্টো দেবগণ!; স্বৃতাঃ॥ ২ 
আদিতা। মরুতে। রুদ্র! বিজ্ঞেয়া; কশ্ঠপাত্মজা; 
সাধ্যাশ্চ বসবে। বিশ্বে ধর্মপৃত্রান্ত্রয়ো গণাঃ ॥ ৩ 

বায়পুরাণ ৬৪ অঃ 

£ “হে বরুণ! হে অন্থর! হে প্রচেতঃ! হেরাজন্! এামাদিগের জন্ 
এই যজ্তে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর ।” 

১২৪।১৪ খক। 
“হিরিধ্য হস্ত অন্র। নুনেতা। হর্ধদাঁতা। ও ধনবান সবিতা অভিমুখ হইয়া আহুন।” 

1৩৫1১০ ধক । 



১৩০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
স৯িশিস্পিস্পিসিসশাসিসপিস্পিসিসি দিসি পিপি সিসি সি পিসি দিসি সিসি সি সিসি সিসি সিসি সিসি সিসি টিসি টিটি পি সিসি স্পা সছিওি 

এই সময় হিল্রপ্যকপ্পিপু হুমেরু-প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। 

রাজ হিরণ্যকশিপু যে যে দিকে যাইতেন, দেবগণ মহ্ষিগণসহ সেই সেই 
দিকের উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। হিরণ্যকশিপুর এতই প্রভাব 
ছিল।* কশ্ঠপ খষির সন্তান মধ্যে হিরণকশিপুই ভ্য্যেন্ত ছিলেন। * 

হিরণ্যকশিপু সর্জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই তিনি মাতাম্হ অপুত্রক দক্ষের 

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অতি অত্যাচারী রাজা 

ছিলেন। এজন্ঠ অদিতি-গর্ভজাত তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাত! ইন্ত্র গ্রভৃতির 

সহিত, তাহার বিশেষ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্্রপক্ষীয় দেবগণ 

ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ স্বীকার করিয়। লইয়া, দক্ষ সিংহাসন তীহার প্রাপ্য বলিয়া 

বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতকার্য হইতে ন| পারিয়া বিষ্ণুর 
শরণ লইয়াছিলেন। বিষু তাহার একজন যোদ্ধাকে যুদ্ধে প্রেরণ 
করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতে আদেশ দ্িয়াছিলেন। কিন্তু এই 

প্রেরিত যোদ্ধা প্রহ্লাচ্ প্রভৃতি হিরণ্যকশিপুনন্দনগণকে পরাজিত 

করিলে শ্বয়ং হিরণ্যকশিপু তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করেন। 

নরসিংহ বিষণণ এই সংবাদ পাইয়। স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। প্রহলাদ 

“কেননা তিনি (ইন্দ্র) প্রভৃভ যশশালী ও অহর এবং শত্রদিগকে দূর করেন 1” 
১৫৪৩ খক। 

“অসুর তৃষ্টার নির্দিত সেই একটি সোমপাত্রকে চারখানি করিয়াছিলেন |” 
১১১০৩ ধক। 

“আমি ও সেই দ্যুলৌকের অস্থরকে এবং তাহার অনুচর শ্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীর 
মধ্যস্থলবাসী মরুদ্গণকে স্তব করি” ১1১২১ ধক। 

প্ধাহার গতি অপ্রতিহত, যিনি অস্থুর ও নুখদাতা, সেই বাযু আমাদিগের স্তোত্র 
শ্রবণ করুন|” ৫18১ খক।| 

* রাজ। হিরণ্যক শিপুর্যাং যমাশীং নিষেবতে। 
তন্মৈ তন্মৈ দিশে দেবা! নমশ্ততুর্মহষিভি; ॥ ৬৫ 

বাযুপুরাণ ৬৭ অঃ 
শ বাযুপুরাণ ৬৭৫০ 



শিস িশিসি সিসি িসিসিসিস্ি িসিসিস্পিস্পি সিসি সিসি শাসিস্পিস্িস্পিস্িস্পিস্পা 

মেকুতন্ত ১৩১ 

পিসি স্পিস্পস্পিসি পিস সপিসপিস্পি্পিশিাস্পিস্পিসিপা স্লিপ 

ঠাহার নি যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। অবশেষে হিরণ্য- 
কশিপু, স্বয়ং যুদ্ধে আদিলেন এবং নরসিংহ বিষণ কর্তৃক হত হইলেন। 
পিতার বধের কথ| মনে করিয়া প্রহ্লাদ্ বিষুর সহিত ঘোরতর 

য়োমহ্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রহ্না্দ ঘোরযুদ্ধে পরাজিত হইয়' 
নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। * 

_ কুষ্দপুরাথে লিখিত আছে__ 
অথ তন্য বল।দেবাঃ সর্ব এব মহষয়ঃ| 
ব(ধিতান্ত|ড়িত! জগ্,রেবদেবং পিতামহ্ম্॥ ২২ 
সর্ববদেবহিতার্থায় জগাম কমলাসন; ॥ ২৪ 
সংস্ত,য়মানঃ প্রণতৈর্,ণীন্ত্ররমরৈরপি। 
ক্দীরোদস্যোত্তরং কুলং যত্রান্তে হরিরীশ্বরঃ ॥ ২৫ পৃঃ। ১৬ 
ষ্ট1 দেবং জগদৃযোনিং বিষুং বিশ্বগুরুং শিবম্ 
ববন্দে চরণৌ দুর্ধ। কৃতী্লিরভাষত ॥ ২৬ 
হিরণ্যকশিপুর্নাম ত্রাহ্মণো। বরদর্পিতঃ। 
বাধতে ভগবন্ দৈত্যে। দেবান্ সর্ববান্ মহষিভি;। ৩২ 
অবধ্য সঞ্ধভৃতানাং ত্বাহৃতে পুরুষে ত্ুমম্। 

হস্তমর্হসি সব্বেষ। ভাতা ত্বং জগন্ময় ॥ ৩৩ 
শ্রত্বা তদ্ৈবতৈরুক্তং স বিষুর্লোকভাবনঃ | 
বধয় দেত্যমুখ্যস্ত সোহহগজৎ পুরুষং স্বয়মূ ॥ ৩৪ 
মেরু পব্বতবস্সণং ঘোররূপং ভয়ানকম্ । 
শঙ্ঘচক্রগদাপাণিং তং প্রাহ গরুড়ধবজ ॥ ৩৫ 
হত্বা তং দৈত্যরাজানং হিরণাকশিপুং পুনঃ । 
ইমং দেশং সমাগন্তং ক্ষিপ্রমর্ীপি পৌরুষাৎ ॥ ৩৬ 
নিশম্য বৈধণবং বাক্যং প্রণম্য পুরুষোভ্তমম্। 
মহাপুর্ষমব- যষৌ দৈতামহাপুরমূ ॥ ৩৭ 
তদ। হিরণাকশিপোশ্চত্বার; প্রথিতৌজসঃ | 
পুত্রা নারায়গোড়ুভং যুযুধূর্মেঘ নিশ্বনাঃ॥ ৪৫ 
প্রহাদশ্চানুহাদশ্চ মংহাদে| হাদ এব চ॥ ৪৬ 

অথানৌ চতুরঃ পুত্রান্ মহ। বাহুমহাবলঃ। 
প্রগৃহ পাদেষু করৈশ্চিক্ষেপ চ ননাদচ ॥ ৪৯ 
বিমুক্েথ পুত্রেষু হিরণ্যকশিপুঃ ন্বয়মূ। 
পাদেন ভাড়য়ামাম বেগে নারমি তং বলী ॥ ৫০ 



১৩২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
২৬৯৯িিিসাপাসপাসপাস্পাসিস্পিস্িস্িশিপিসিসিনিলাসিি সিসি সিসি িস্সিশিসি সিসি সিসি পিসি সিসি সিসি সিসি ৮৮৬ সিিসিসসাসিশ 

ইন্ত্র রাজা হইলেন বটে, কিন্ত এই হইতে নৈক্মাত্র ভ্রাতাদিগের 
সহিত, রাজ্য লইয়া সতত তাহাকে বিবাদ করিতে হইত । এই সময় সমস্ত 

লোক ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল সুর, আর একদল অস্ত্র । 

ধাহারা ইন্দ্রের পক্ষে থাঁকিলেন,) তাহারা ইন্দ্রের এই্বরধ্য হইতে 

এশ্বরধ্যবান হইলেন, এবং অপর দল এশ্বর্যচযুত হইয়া অস্ত্র নামে 

খ্যাত হইলেন। পরম্পর বিবাদে কখন স্থুরদল জয়ী হইত, কখন অস্থুর- 
দল জয়ী হইত। এই সময় হইতেই, ধাহারা বেদে অস্থুর নামে কথিত 

হইতেন, তীহার| স্থুর নামে কথিত হইলেন। কিন্তু অপর দল অর্থাৎ 

অস্থরদল তাহাদের আরাধ্য দেবতাকে অস্থুর নামেই উপাসনা করিতেন। 

অগ্রিই এই মহৎ অস্থর ব। অহুর মজ্দ বা অস্জর প্রধান।* মহ দেব 

সঞ্চিন্তা মনস! দেব? সর্বজ্ঞানময়েইমলঃ। 
নৃসি'হবপুরব্যগ্রো। হিরণাকশিপে পুরে ॥ ৫৩ 
আবিবভুব সহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্ | ৫৪ 
স তনিয়োগাদনগরঃ প্রহাদে বিষুমবায়ম্। 
যুযুধে সব্বযত্রেন নরসিংহেন নির্ভিত; ॥ ৫৮ 
ততঃ হিরণ্যকশিপুছু রাত্ম। কালচোদিত;। 
নিবারিতে|২পি পুত্রেণ যুযুধে হরিমব্য ধম ৭১ 
সংরক্তনয়নোহনন্ত। হিরণ্যনয়নাগ্রজমূ। 
নথৈ বিরারয়ামাস প্রহ্বাদস্যৈব পশ্যত; ॥ ৭২ 
পিতুর্বধমনুস্থত্য ক্রোধং চক্রে হরিং প্রতি ॥ ৮৯ 
তয়; সমভবদ্যুদ্ধং-সঘেরং রোমহররণমূ। 
নারায়ণস্য দেবন্য প্রহথাদন্যামরদ্বিষঃ ॥ ১০ 
কৃত্ব! স হ্মহদৃযুদ্ধ বিষ্ুন! তেন নির্জিতঃ। ৯১ 

| কুন্ম পুরাণ ১৬ অঃ। পুঃ 
তমগ্নে রূদ্রে। অহথরো৷ মহোদিবন্তং শধে৭ মারুতং পৃক্ষইশিষে | 
ত্বং বাতৈররুণৈর্যাসিশংগয়ন্তুং পুষা বিধতঃ প|সিনুয্বন! | 

অর্থাৎ হে অগ্রি তুমি আকাশের মহৎ অন্গর রুদ্র) তুমি মরুদৃগণের বল স্বরূপ, তুমি 
অগ্নের ঈশ্বর | তুমি হুখের আধার স্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বাযু সদৃশ অশ্বে গমন কর। 
তুমি পুধা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়। পরিচালক ব্যক্িদিগকে রক্ষ! কর। 

ধথ্েদ ২১৬ ক 



মেরুতত্ব ১৩৩ 

অন্থর দলেই ছিলেন, এইজন্য ইন্ত্রা্দির সহিত যজ্ঞভাগ পাইতেন না। 

বৃহস্পতি স্থরগণের পুরোহিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহার যজমান 
হইলেন। এতরেয় ত্রাহ্মণে লিখিত আছে--“দেবগণ ইন্ত্রের জ্যস্ব 

ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন নাই। ইন্ত্র বৃহল্পতিকে বলিলেন, আপনি 

আমাকে ্বাদপ্শোহ দ্বারা যাজন করুন। বৃহস্পতি তাহাকে যাজন 

করিলেন। তখন দ্েবগণ তাহার জোষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন।” 

* তাহাতেই ইন্দ্র দক্ষের সিংহাসন পাইয়াছিলেন। 

অতএব অস্বুল্পগণ্। আর্য এবং ইন্্রাদি দ্বাদশাদিত্যের বৈমাত্র 
ভ্রাতা ছিলেন। স্ুুমেরু প্রদেশের রাজসিংহাসন অর্থাৎ মাতামহ দক্ষের 

সিংহাসন লইয়। তাহাদের মধ্যে মতত বিবাদ হইত । কখন ইন্ত্র অন্থুর- 

দিগকে তাড়াইয়। ত্বরাজ্য দখল করিতেন, কখন বা অস্থরদিগের দ্বারা 
তাড়িত হইতেন। 

ক সর আসব 

৫। স্ুমেরু প্রদেশ 

সুমেরু প্রদেশের পূর্বদিকে মনর পর্বত, তৎপূর্ধে অরুণোদ সরোবর 

ব| হুদ, পশ্চিম দিকে বিপুল পর্বত এবং শীতোদ সরোবর বা হুদ, 

দক্ষিণদিকে গন্ধমাদন পর্বত এবং মানস সরোবর, উত্তরে স্পার্শগিরি 

এবং মহাভদ্র সরোবর অবস্থিত । 

সাইবেরিয়ার দক্ষিণে মঙ্গোলিয়। প্রদেশের পশ্চিমে আলটীই 
নামক পার্বত্য গ্রদেশ দেখা যায়, এ প্রদেশকেই হুমেরু গ্রদেশ বলে। 

এই প্রদেশকেই আবেম্তামতে স্ঘধ বলে। এই স্থানই চাক্ষুষ মনু 

ইলাবৃতবর্ধ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই ইলাবৃতবর্ষ হইতে 

* এত রেয় ব্রাহ্মণ ৪ প ১১ অ:৩ থওড। 
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ইলাম্থাক্্রী * বা আলটাই পর্বত নাম হইয়। থাকিবে । এই মেরু 
পর্বতের উপরিভাগে ইলাবৃতবর্ষে ব্রদ্ষার মহাপুরী বিদ্যমান ছিল। 

সেখানে ভগবান ব্রহ্মা! যোগীন্দ্র, মুণীন্্, উপেন্দ্র ও শঙ্কর কর্তৃক উপাস্যমান 

হইয়া অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মপুরীর সম্মুখে দেবাদিদেব স্ণজ্ভ জ্ স্থান 
বিরাজিত। শশি, হুধ্য ও অগ্নি এই তিন নেত্র বিশিষ্ট প্রমথাধিপ 
মহাদেব প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! বাস করেন। এই পর্বতের 

পূর্বভাগে অন্মল্লীন্বত্তী নামে ইন্দ্রের পুরী অবস্থিত। সহস্র সহস্র 
গন্ধরবব, সিদ্ধচারণ ও দেবগণ কর্তৃক উপাসিত হইয়! দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে 

বাম করেন। ইন্ত্রপুরীর দক্ষিণ দিকে অগ্রিল্পর তেজোবতী নায়ী পুরী 

অবস্থিত। 

স্থমেরু পর্বতের দক্ষিণদিকে অন্মেজ সংঘমনী নামী পুরী ছিল। 

এ যমপুরীর পশ্চাভাগে নির্খতি দেবের রক্ষোবতী নামী পুরী। 

এ পুরী রাক্ষস দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুমেকুর পশ্চিমদ্িকে এ বুশ দেবের 

শুদ্ধবতী নায়ী মহাপুরী। সেখানে অপ্সরা, সিদ্ধ ও দেবগণ কর্তৃক 

সেবিত হইয়া বরুণরাজ অবস্থিতি করিতেন । 

বরুণ পুরীর উত্তরে বাস্মু্ গন্ধবতী নায়ী পবিভ্রা মহাপুরী 

অবস্থিত। তাহার পূর্বদিকে শ্ু্রবর্ণ। কান্তিমতী নায়ী সোম্সেল 
মহাপুরী। সেখানে রাজ! সোম বিরাজ করেন। তাহার পূর্বদিকে 

স্প্কলেল যশোবতী নায়ী শোভনা মহাপুরী। সেখানে গণাধিপ 

ঈশ্বরের, রুদ্র কর্তৃক অধিষ্টিত স্থবিশাল মন্দির বিদ্যমান । 

পূর্বদিকে শীতান্ত পর্বতের উপর ইন্দ্রের এক ক্রীড়া কানন ছিল। 

কুষুগ্জ পর্বতের উপর দীনবদিগের ৮টি পুরী ছিল। মহাশীল পর্বতের 

উপর অশ্ববক্ত, কিন্ধুরদদিগের আবাস স্থল ছিল। বিকস্ক ও মনিশৈলের 

* মানবের আদি জন্মস্ূমি ১০০ পৃষ্ঠ? 

সাপটা পিপিপি পতি 



মেরুতত্ ১৩৫ 

মধ্যভাগে ক্ষশ্ঠযঞ প্রজাপতির আশ্রম ছিল। (মহাভারত উদ্যোগ 

১০৭ অঃ1) স্নাম পর্বতের উপর সহন্্ সহস্র দৈত্যাবাস ছিল। বেণুমস্ত 

পর্বতের উপর তিনটি বিদ্যাধর পুরী আছে। পূর্বদিকে দেবকুট পর্বতে 
গন্ধর্ব) যক্ষ ও অস্থরগণ বাস করিত। 

দক্ষিণ দিকে করঞগ্ুশৈলে ভূতপতি বুষবাহন মহাদেব শঙ্কর নিরন্তর 
বাস করিতেন। বন্ধার পর্বতে বস্ব্গণেল্প ৮টী পুরী ছিল। 

ল্রতশ্বাতু পর্বতের উপর সপ্র্ধিগণের ৭টা পুণ্যাশ্রম ছিল। হেমশুক্জে 

চতুরানন ভ্রক্মীল্ল আশ্রম ছিল। গজশৈলে রুদ্রগণ নিত্যবাস করিতেন। 

হেমকক্ষ পর্বতে বহুতর গন্ধবর্ধ বাস করিতেন। পঞ্চকুটে লীন বগণ্ 

টন করিত) শতশৃঙ্গ পর্বতে শক্ষগরঞ্মী বাস করিত। হুরিকুট 

শৈলে হলি বিরাজ করিতেন। বন্থুধার ও রত্বধার পর্বতের মধ্যে 
আদিত্যগণের আবাম ছিল। 

পশ্চিমদিকে কুমুদাচলে কিন্নরাবা, অঞ্জন শৈলে মহোরগাবাস এবং 

কৃষ্ণাচলে গন্বব্ধপুরী ছিল। দেবাপি ও জদ্ন শৈলের মধ্যভাগে 

ব্লহস্পতিন্ব এক মহা পবিত্র আশ্রম ছিল। সহত্রশূঙ্গ পর্বতে 

দৈত্যগণ বাদ করিতেন। জ্বুপল্ষ নামক পর্বতে বিবস্বান্, 

সোম, বাষু ও নাগাধিপতির চারিটা আবাম ছিল। 

দক্ষিণে কৈলাশ পর্বতে কুুবেল্সেল এক নগর ছিল। কুবেরের 

এক পুষ্পক বিমান ছিল। এখানে যন্দাকিনী নদী, অলকনন্দা ও নন্দ! 

প্রভৃতি সদানীর! নদী প্রবাহিত হয়। কৈলাসের পূর্বদিকের শূঙ্গে দশটি 

গন্ধরর্ব নগর ছিল। এই পর্বতে ন্বিক্ষ্ুপীদ নামক এক 
স্থান আছে। 
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৬। নদী । 

স্থমের পর্ধত হইতে প্রধানতঃ চারিটি নদী চারিদিকে গিয়া সমুদ্রে 

পতিত হইয়াছে।* শীত নামে একটা নদী পূর্ববাভিমুখে শীতান্ত 
পর্বতের উপর দিয়! কুমুঞ্জ শৈল, মাল্যবান পর্বত, বৈকঙ্ক পর্বত, 

মনিশৈলের উপর দিয়া বুষভাচলে উপনীত হইয়াছে। 

এইরূপে এই নদী বহু পর্বত বিদারিত করিয়া ক্রমশ জঠর পর্বতে 

পতিত হইয়াছে । তথা হইতে দেবকুট পর্বতে গমন করতঃ ভদ্রাশ্ববর্ষকে 

প্রাবিত করিয়! পূর্বসাগরে মিলিত হইয়াছে । 

এখন এই নদীর নাম আমুর নদী । ইহার আর এক নাম শিক্ক। 

নদী। ইহার তীরে এখনও সীতা! নামে একটা জনপদ আছে। 

(২) অলনন্নন্দণ নামে একটা নদী সুমেরু পর্বতের দক্ষিণ দিক 

হইতে বরাবর দক্ষিণ মুখে গিয়াছে । এই নদী গন্বমার্দন পর্বতের উপর 
দিয়া গ্রপাতরূপে পতিত হইয়! মানস সরোবরে পতিত হইয়াছে । 

এই নদীর চিহ্ন শ্বরূপ একটী নদী এখনও আল্টাই পর্ধবতে বর্তমান 
আছে, তাহার নাম উলনুব্কীন্ম নদী। উলুকাম শব্দ অলকনন্দারই 
অপত্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

(৩) জ্ল্পক্ষ্ু ন্দী পশ্চিমে বিপুল পাদ দিয়া শীতোদ সরোবর 
আপ্লাবিত করতঃ কেতুমাল বর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম সাগরে পতিত 

হইয়াছে ।* এই নদীর বর্তমান নাম “জাকজাতিস্,” ইহা শ্বরক্ষু শব্েরই 
অপত্রংশ। এখন ইহাকে শির-দরিয়া বলে। 

(৪) €লীদ্ন। বা ভদ্রসোমা নদী স্থুমেরু পার্বত্য প্রদেশ হইতে 
নির্গত হইয়া বু পর্বতের উপর দিয়! উত্তর কুরুদেশ প্লাবিত করতঃ 

* মার্কণেয় পুরাণ ৫৭ অঃ 
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উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। এই সোমানদী এক্ষণে লেন! নদী 

নামে অভিহিত। 

এতদ্বাতিত আরও অনেক নদী আছে । 

৭। জ্যোতিষ-তত্ব। 
৪৭৯৪৭ স্ষ্টাব্ব বা ৬৫৮০ খু: পুঃ অবে স্নেক প্রদেশ হইতে আধ্ধযগণ 

হিমশিল] পাতে তাড়িত হইয়া স্তুন্মেলন পর্বতে আদিয়। বাম করিলেন। 

এখানে আসিয়! তাহার দেখিলেন ৬* দণ্ডের মধ্যেই অহোরাত্রি শেষ 

হয়। ৭০৭ অক্ষাংশের ন্যাম এখানে ২ মাস সতত দিন এবং দুই 

মাস সতত রাত্র হয় না। কিন্তু সব দিন সমান হয়না । কখন 

দিন বড়, রাত্রি ছোট, কখন ব| রাত্রি বড় দিন ছোট হয়। 

মেকুপ্রদেশের ন্যায় মিথুন এখানে সুদীর্ঘ নহে, ৬* দণ্ডেই মিথুন 

শেষ হয়। প্রতি ন্মিথনেই ুধ্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ একবার উদয় 

হয়। সুর্য আকাশের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে না, পূর্বদিকে উদয় হইয়! 
পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। মেরু প্রদেশের ন্ায় আকাশের চারিদিকে 

ঘুরেনা। তাই এখানে আদিত্য দ্বারা মেরু প্রদেশের ন্যায় দিন 
গণনা কর! অস্থবিধ। হইল । স্থৃতরাং স্ুধ্যের উদয় হইতে পুনরুয় পর্যযস্ত 

এক দ্বিন ধরিয়া এখানে ছিন্ন গণনা হইতে লাগিল। আবার কেহ কেহ 

চন্দ্র বারও দিন গণন1 আরম্ভ করিলেন। চ'তেত্রল্ন হাসবৃদ্ধি অন্ুমারে 

দিনের নাম হইতে লাগিল। যে দিন চন্দ্রের এক কলা মাত্র দেখা যায়, 

সেই দিন প্রতিপদ, ছুই কলার দিন দ্বিতীয়া, তিন কলার দিন তৃতীয়। 

এইরূপে ১৫ কলা! সম্পূর্ণ যে দিন হয়, সেই দিনের নাম পূর্ণিমা । আবার 
চন্দ্রের এক কল! করিয়া প্রতিদিন হ্থান হইতে হইতে পুনরায় ১৫ দিনে 
চন্ত্র একেবারে অনূশ্ঠ হইয়া যায়, সেই দিনের নাম অমাবস্তা! | 



১৩৮ পৃথিবীর পুরাতত্ 

চক্রের এই হ্রাস বৃদ্ধি নক্ষত্র দ্বার! নির্ণয় করা হয়। মেরু প্রদেশে 

আধ্যগণ ১২টি নক্ষত্র মাত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া 

দেখিলেন প্রতি পূর্ণিমাই নির্দিষ্ট একটি নক্ষত্রে হয় না। ছুই নক্ষত্রের 
মধ্যবর্তী স্থানে ও হয়। এজন্য দুই নক্ষত্রের মধ্যে আর ও একটি করিয়া 

7 স্থানে ৯টি নক্ষত্র স্থির করিলেন, যথা--(১) ভরণী, (২) রোহিণী, (৩) 
পুনর্বস্থ। (৪) অগ্নেষা) (৫) হস্তা, (৬) স্বাতি, (৭) মুলা, (৮) শততিষ।, 

(৯) রেবতী। সমুদায়ে ২১টি নক্ষত্র হইল। 
খণ্েদে লিখিত আছে- দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বর্গ 

পশুকে যখন বন্ধন করিলেন, তখন নাতি পরিধি নির্মাণ করা হইল 

এবং ভিনিস্নপ্ত সংখ্যক যজ্ঞ কাষ্ঠ হইল ।* 

এই পরিধি অর্থে ৭টি গ্রহ, যথা--(১) বুধ, (২) শুক্র। (৩) 

পৃথিবী (৪) চন্ত্র (৫) মঙ্গল, (৬) বৃহস্পতি, (৭) শনি। এই সময় আধধযাগণ 

জানিতেন, টি মধ্যে অচল ৭ হইয়। থাকে এবং উপরে লিখিত ৭টি গ্রহ 

পরিধির ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন সপ্ত অর্থাৎ ২১টি যক্ত 

কাষ্ঠ অর্থে একুখটি নক্ষত্র বুঝ। যায়। এই সময় আধ্যগণ ২১টি পর্যন্ত 

নক্ষত্র আবিষার করিয়াছিলেন। 

চন্দ্রের ১৫ দিনে হ্রাস ও ১৫ দিনে বৃদ্ধি ধরিয়া ৩০ দিনে তাহারা একমান 

গণন। করিলেন। মদ্ অর্থ পরিমাণ কর! । চন্দ্রের দ্বার! মাম পরিমিত 

হইতে লাগিল, এজন্য চন্দ্রের একনাম "নাত? & এবং যাহা পরিমিত 

শপপস্পীসপ্পাপপপাা পাশপাশি 

০৯০১ 

* সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় ক্রিঃদপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ | 

দেবা ষদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধুন্ পুরুবং পশুমূ॥ 
ধরেদ ১০১০।১৫ খক। 

1 পৃথিবীর পুরাতত্ব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়তত্ব ৪ পৃষ্ঠা। 
1 গ্বুেদ ১০৯২২, ১০ ৯৩৫ খক। 
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পিপিপি সিসি সিসি সিসি স্পা পি সিসি শিসিিসিসিস্িি সিসি দিন 

হইতে লাগিল, তাহার নাম মতন হইল। মাসরূপ উড়ন্ত পাখীর ছুইটি 
পাখা কল্পনা করিয়া, চন্দ্রের হাম বুদ্ধি অনুসারে শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষ গণন৷ 

করিলেন। এইরূপে আধ্যগণের স্থমের প্রদেশে বাদকালে চন্দ্রমস্ ও 

মাস নামের স্যট্টি হইয়াছে। এই সময় পূর্ণিমা তিথি দ্বারা মাস গণনা 
করা হইত, এই জন্য পূর্ণিমার একনাম পৌর্পঘ্নাস্নী এবং পূর্ণিমার 

চন্ত্রকে গ্পুর্ণ*্নসনং বলে। 

মেরু প্রদেশে তাহার! “দশগ্র” নাঁমক যজ্ঞ করিয়া আসিয়াছেন। 

৩০৮১০ ৮৩০০ অহনে এই যজ্ঞ শেষ হইত। এখানেও তীহার। এ যজ্ঞ 

করিতে লাগিলেন এবং ১০ মাসে বা ৩০* দিনে যজ্ঞ শেষ করিয়া, আবার 

নৃতন করিয়া যজ্ঞারস্ত),করিতেন। এই জন্য এখানে ১০ চান্দ্র মাসে ব! 

৩০ৎদ্রিনে বংসর গণিত হইতে লাগিল । 

কিন্ত এই গণন! অধিকদিন নিরাপত্যে চলিল না। গৰাময়ন নামক 

দশমান ব্যাপী যজ্ঞ করিতে বসিয়া দুইটী দল হইয়া পড়িল। একদল 

চন্দ্ান্ুমারে দশমাসে বৎসর গণিতে আরম্ভ করিলেন। অপর দল 

আদিত্য অন্ুদারে, আর দুইটা আদিত্য বৃদ্ধি করিয়া, দ্বাদশ আদিত্যে ছাদ 

মাস গণনা করিতে আরন্ত করিলেন। ইহাদের মতে ১২টা আদিত্যে ৩৬০ 

(৩০৯১২) দিনে এক বৎসর হয়। একাদশ আদিত্যের নাম ত্বষট 

ও দ্বাদশ আদিত্যের নাম বিষ্ু হইল। অদ্দিতিগর্ভে কশ্তুপের আদিত্য 

নামে দ্বাদশটা সন্তান হইবার পূর্বেই ছাদশ আদিত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

পরে সেই দ্বাদশ আদিত্যের নামে কশ্ঠপ, ১২টী অদিতি সন্তানের এবূপ 

নাম রাখিয়াছিলেন। 

আদদিত্যানুসারে দ্বাদশ আদিত্যে বসর গণনা প্রচলিত হইল না| 

দশ চান্দ্র মাসে বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ হইতে লাগিল। এই ঘটনাটা রূপকে 

বর্ণিত হইয়াছে-_ 
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তাণ্য ব্রাহ্মণের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে--পূর্ববকালে 
কতকগুলি বন্ত পশু মিলিত হইয়া সংবৎসর পর্ধ্স্ত একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করে। বন্য পণুর সাধারণ নাম গো। যাহারা যজ্ঞ করিতে আরম্ত 

করিয়াছিল, দশমাস পরধ্যস্ত যজঙ্জের অনুষ্ঠান হইলে তাহাদের মধ্যে 

কতকগুলি গরুর শৃঙ্গ উঠিল। তাহারা পরম্পর বলিতে লাগিল যে, 

আমর! সকলেই যজ্ঞকালে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছি এবং আমাদের শূও 

উঠিয়াছে, অতএব আর জ্ঞান্ুষ্ঠানের আবশ্তক নাই) এখন যজ্ঞের 

সমাধান করিব। তাহারা দশমাম পর্যন্ত যজ্ঞ করিয়াছিল বলিয়া এই 

যঙ্ঞটি দশমী মধ্যে হইয়াছে ( তাণ্ড ব্রাঙ্মণ ৪1১/১)। তাহাদের মধ্যে 

আর কতকগুলি পণু যাহারা ফললাভ করিতে পারে নাই, তাহারা. 

বলিয়াছিল ধে আমর! সংবৎসরের অবশিষ্ট আরও ছুই মাস পর্য্যস্ত 

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আরন্ধ যাগ সমাপন করিব। দ্বাদশ মাম যজ্ঞ 

করিলে তাহাদের শৃর্ন উঠিয়াছিল। কাহারও মতে শূঙ্গ উঠিলে পরেও 

অশ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞ করিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের শৃঙ্গ পুনর্বার পতিত 

হইয়াছিল। (বিশ্বকোষে গবাময়ন শব্ধ )। 

দণ মান ব্যাপী যজ্ঞ, চন্দ্র অনুসারে দশ মাসে বতসর গণনা এবং 

দ্বাদশ মান ব্যাপী যজ্ঞ আদিত্য অন্লারে দ্বাদশ মাসে বত্সর গণনা । 

শৃঙ্গ পতন অর্থ দ্বাদশ মাসে বদর গণনা প্রথা প্রচলিত না হওয়]। 

দশ মাসে বৎসর গণন। প্রথ! গৃহীত এবং দ্বাদশ মাসে বৎসর গণন। প্রথা 

পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
চন্্রান্থুসারে এই ১০ মাস ব্যাপী বৎসর গণনার নাম পিত্র্য অব । 

পা ধাতু পালন অর্থে অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়াই এই অবের নাম পিত্র্য 
হইয়াছে । ক্রমে এই অন্ধ পূর্ববপুরুষাচরিত অব বা পিতৃলোকের 
অব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু ময় এবং তৎসাম্প্রদায়িক খধিগণ 
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সপসপাস্পিস্পিশস 

আদিত্যান্লারে দ্বাদশ আদিত্যে এক বৎসর এবং বৃহস্পতি চক্রে অব্ধ 

গণনা। পরিত্যাগ করেন নাই, বরং গ্রন্থাকারে রক্ষা করিয়াছেন। এই 

গ্রন্থের নাম সৃর্যসিদ্ধান্ত। প্রচলিত স্ৃর্ধ্যসিদ্ধান্তের প্রথমে লিখিত 

আছে যে, “সত্য যুগ অল্প অবশিষ্ট থাকিতে স্বয়ং সবিতা ময়কে গ্রহচরিত 

দান করেন” আমাদের গণনাজসারে ৪৮৩৬১ স্ষ্টাব্ব বা খুঃ পৃঃ ৬১৬৬ 

অবে ব্রক্মচত্রেত সত্য যুগ শেষ হইয়াছে । অতএব ৪৮৩০০ 

সুষ্ান্বে বা ৬২২৬ খুঃ পৃঃ অবে স্থ্্যসিদ্ধান্তের প্রথম সংস্করণ রচিত 
হইয়াছিল। 

যিনি সুর্ধ্যান্থনারে বৎসর গণনা। করিতেন, তিনি এই সময় মস্ত নামে 

কথিত হইতেন। ম অর্থ চন্দ্র_-যম্ অর্থ নিবৃত্ত হওয়া। অর্থাৎ চন্দ্রদ্বারা 

বৎসর গণনা হইতে যিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি মযমূ বা ময় । আধ্যগণ 

মুমেরু প্রদেশে থাকা সময়ে, ময়ের বৎসর গণন। গৃহীত হইয়াছিল না। 

কিন্ত সকলে গ্রহণ না করিলেও, সম্প্রদায় বিশেষ আদিত্যান্দারে বৎসর 

গণনা ত্যাগ করিয়াছিলেন নাঁ। গ্রীক্দিগের গ্রন্থে ময় “মউ” নামে 

কথিত হইয়াছে ।* 

চন্্রান্ুসারে বত্নর গণনার জন্য আধ্যগণ একটি চক্র ব্যবহার 

করিতেন। ন্সিস্পল দেশে মুশে। বিশ্বাচিনি একটি ফলক পাইয়াছেন, 
তাহাতে রাশি চক্রের বহির্দেশে ৩৬ ভ্ভাপে ল্বিশডত্ আর একটি 

বন্ধনী আছে ।৭ এ বন্ধনীর মধ্যস্থিত ৩৬টি গৃহে, ৩৬টি দেবতার মৃত্তি 

অস্কিত দেখ। যায়। উক্ত প্রত্যেক গৃহই ভগোলের ১০? ডিগ্রির সমান। 

আধ্যগণ এই চক্রে ১০ ডিগ্রিতে ১০ মাঁন গণনা করিতেন । এই ১০ 

মানে এক বৎনর ধরিয়! ৩৬ বমরে এই চক্র একবার গণনা শেষ 

* আমাদের জ্যোতিষ ৮৮ পৃষ্ঠা । 
1 বিশ্বকোষ "রাশি চক্র" শব্দ | 



১৪২ চি পুরাতত্ব 
৮ পিসি সিসি সিসি টি সিসি সিসি শিস সিসি শিস সিসিসিসি সিসি সিসি সিসি সি 

রঃ | শনি ৩* বৎসরে একবার রাশি চক্র ঘুরিয়া৷ আইসে। এই শনি 

দ্বারা পিত্রা অন্ধ গণনা করা হইত । যথা__ 
১। ১৫ চান্দ্র দিনে ১ পক্ষ । 
২। ২ পক্ষে ১ পিত্র্য অহোরাত্রি (দিন) 
৩। ৩৭ পিত্রদিনে বা 

৩* চান্দ্রে মাসে বা 
আড়াই বংসরে ১ পিত্র্য বা শনির মাস। 

৪। ১২ শনির মাসে বা 

৩০ চান্দ্র বসরে ১ পিত্র্য বা শনির বৎলর। 

শনি এই গণনানুমারে ৩০ চান্দ্র মাম বা আড়াই বৎসরে একরাশি 

ভ্রমণ করে, এই এক রাশি ভ্রমণ শনির একমাস, ১২ রাশি ভ্রমণ 

করিলেই ৩০ বৎসরে শনির এক বৎসর হয়। অতএব দেখা যাইতেছে 

শনির সাহাযোই পিত্রায অব গণনা কর! হইত। পিত্র্য অন্ধ অর্থ পিতৃ 

লোকের অন্ষ। নুমেরু প্রদেশই পরে পিতৃলৌক বলিয়া কথিত 

হইয়াছে । পরে যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে । 

নুমের প্রদেশে যখন ১০ চান্দ্র মাসে এক বৎসর গণন! করা হইত, 

তখন উক্ত চক্রের সাহায্যে পিত্রয অধ গণিত হইত। চক্রের ১০ ডিগ্রি 

দশ চান্দ্র মাম। ৩৬টি চিত্র ৩৬ বংপরের চিহ্ন । ৩০ বত্দরে ১২ মাল 

হিসাবে ৩৬০ মান হয়। ১৭ মাসের বৎসরে এ চক্রে ৩৬ বৎসর হয়। 

তাই এ চক্রটী ৩৬ ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ আবার দশ ভাগে 

বিভক্ত। 

জল প্লাবনের সময় পধ্যস্ত চন্ত্রানছনারে দশ মাসে বত্সর গণনা 

চলিয়াছিল। বাইবলে নোয়ার সময় দশ মাসের অধিক গণন] দেখা 

যায় না। প্রথম (60. 8. 13), দ্বিতীয় (060. 7, 77.) সপ্তম 

(0৩7. 8, 4) দশম (061. 8, 5.) ইত্যাদি রূপে মাম গণনা হইত। 



মেক্তত্তব ১৪৩ 

স্পিন শিপাশি পিপি সীিপেিস্পিস্পাশ্ি সিসি সিসি সিসির - এন সিলিসিশাসিপাসি সস সিসি 

একাদশ ও দ্বাদশ মান গণনা৷ তখন রি তিন: বাইবলে নিগং 

তাহার উল্লেখ থাকিত। 

জল প্লাবনের বহু পরেও বাবিলনে এবং অন্থান্ত স্থানে দশ মাসে 

বত্সর গণন। প্রচলিত ছিল। রোম দেশে ও প্রথমে দশমাসে বত্গর 

গণন| করা হইত। গ্ুটার্ক (১1091) নুমার জীবন চরিতে লিখিয়াছেন, 

কাহারও কাহারও মতে সুমা আর ছুইমান যোগ করিয়া ঘাদশ মাসে 

বৎসর গণনা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তিনি ছুই 

মান যোগ করেন নাই। তাহার পূর্বেই ছ্াদশ মাসে বংসর গণনা বরা 
হইত। তিনি কেবল শেষের দুইমাস প্রথমে আনিয়াছেন মাত্র। 

বান্তবিক রোমদ্রেশে প্রথমে দরশমানেই বৎসর গণনা করা হইত। পরে 

জ্ানুক্সীল্লী ও ফ্্রুয্সাজী এই ছুই মাপ যোগ করা 
হইয়াছিল। জান্ুস্ (.. 79003, 0১০ ১০) 000) অর্থ সুর; দেবতা। 

এই সময় সুধ্যের দক্ষিণায়ন শেষ হইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ২৩ 

[ডিসেম্বর ুধ্যের দক্ষিণ গতি শেষ হয় এবং উত্তর গতি আরম্ভ হয়। 

এই সময় দিন অত্যন্ত ছোট হয়। তৃর্্য যেন দুর্বল হইয়া পড়ে বা 

ঘুমাইয়। গড়ে। উত্তরায়ণের আরম্ভ হইতে নুধ্যকিরণ জাঁগিতে থাকে, 
স্য যেন বলবান হইতে থাকে । স্বধ্যের এইরূপ তেজবৃদ্ধি হইতে 

থাকে বলিয়৷ এ মাসটাকে কৃ্য দেবতার মাস বলিত। ফেব্রুয়ারী 
(50:89) 006 065018] ০9২00186107) অর্থ প্রায়শ্চিত্তের মহোত্নবের 

মাস। এই মাস ব্সরের শেষ মাস। ন্ুৃতরাং বত্সরের মধ্যে যত পাপ 
কাধ্য কর! হইয়াছে, এই শেষ মাসে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা হইত। 

অতএব এই ছুই মাস যে শেষে যোগ করা হইয়াছিল তাহাতে 

সন্দেহ নাই। 

খুঃ পুঃ ৭১৫--৬৭৩ অব পর্যন্ত মা রোমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 



১৪৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

৯৯৯ ১ সিসি পিপিপি শসসপপিপিসিস্দিসপিসিস সি সিিস্পসিসপিস্পিসপস্ি্পি্পি স্পা? 

তিনি শেষ ছুই মাস অর্থাৎ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাম প্রথমে 
আনিয়াছিলেন। পূর্বে বাসস্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে বৎসর গণনা করা 
হইত। মুমা উত্তল্লীস্বপালুস্ভ হইতে বৎসর গণনা প্রথা রোমে 

প্রচলিত.করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ডিসেম্বর মাসে বৎদর শেষ হইয়! জানুয়ারী 
হইতে নৃতন বৎসর আরন্ত হইত। 

যখন বাসস্তিক বিষুব সংক্রমণ হইতে মাস গণনা করা হইত, তখন 
ন্নীচ্চ্চ মাস প্রথম মাস ছিল। মার্চ অর্থ যাত্রা করা অর্থাৎ নৃতন 
বংসরে ভ্রমণ আকম্ত কর! অর্থে, প্রথম মাসের নাম মার্চ মাস ছিল। 

অতি প্রাচীনকালে এমন কি জলগ্নাবনের সময়ও প্রথম, হ্ভিতীশস্ত্ 

ইত্যাদি মাসের নাম ছিল বলিয়াছি, মাসের নামই তাহার প্রমাণ। 

আগষ্ট অর্থ ষষ্ট, মেপ্টেম্বর সপ্তম, অক্টোবর অষ্টম, নবেম্বর নবম, ডিসেম্বর 

দশম ইত্যাদি, তাহা! বেশ বুঝা যায়। দশমের পর একাদশ 

মাস নাই। ইহাতে ম্পষ্টুই গ্রতীয়মান হইতেছে যে, একাদশ ও দ্বাদশ 

মাম পরে যুক্ত হইয়াছিল। তৎ্পরে নুমার সময় একাদশ মাস প্রথম 
ও দশম মাস দ্বাদশ হইয্াছিল। তাই জান্ুুস্সালী বৎসরের প্রথম 
মান। সেই জন্যই এক্ষণে মার্চ নামের সার্থকতা নাই। 

আধুনিক পগ্ডিতগণ অনুমান করেন, বাবিলনে ৩৬ দিনে মাস গণনা 

করিয়৷ ১০ মাসে বৎসর গণনা করা হইত। * এই অন্থুমান ঠিক নহে। 
কোন কিছুর অবলম্বন ব্যতিত মাম গণনা হইতে পারে না। কি স্ক্্ধা, 

কি চন্দ্র, কি নক্ষত্র, কিছুরই সাহায্যে ৩৬ দিনে মাম গণন। হইতে পারে 

না। অতএব চন্দ্রের সাহাযে তিথি অনুসারে ৩ দিনে মাস এবং দশ 

মানে বা ৩০০ দিনে বৎসর গণনা করা হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

* ভারতী ১৩০১। ৩৮৪ পৃষ্ঠ! । 



মেরুতত্ব ১৪৫ 

তাই রাশি চক্র ঘুরিতে ৩০ বৎসর স্থলে শনির ৩৬ বৎসর লাগিত। 

ঈজিপ্টেও এইরূপে মাস ও বৎসর গণন! হইত । 

চত্ত্র ভন, হইতে মাপ এবং মুন্ন হইতে স্সন্ভু শব নিষ্পন্ন হইয়াছে 

দশ মীসে বা ৩০* দিনে এক বৎমর গণনা হওয়া অসম্ভব নহে। বাইবলে 

দশমাস পর্য্স্ত গণনা, ডিসেম্বর মাস নাম এবং মুর্সো৷ বিয়াচিনির আবিষ্কৃত 

যন্ত্র এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। এই সময়ে নক্ষত্রগুলি সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল ন1 এবং নক্ষত্রাননসাঁরে মাঁস গণনার চেষ্টাও হইয়াছিল না। 

মেরুপ্রদেশে থাকিতে আধ্যগণ বৃহস্পতির গতি অন্থসারে ১২টি নক্ষত্র 

আবিষ্কার করিয়াছিলেন । স্থুমেরু প্রদেশে আসিয়া, ধাহার। চন্দ্রানসারে 

মান গণনা আরম্ভ করিলেন, তাহারা চন্দ্রকে পাইয়া নক্ষত্র সম্বন্ধে 

অধিক আলোঁচন| কর! প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু আদিত্য 

মতাবলম্বীগণ বৃহস্পতিচক্রে বৎসর গণনা করিতেন, এইজন্য নক্ষত্র 
গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদের প্রয়োজন হইত। বৎসরের 
মাস সংখা! লইয়া মতভেদ হইলে, তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির সামগ্রস্ত 
করিবার চেষ্টায় থাকিলেন। ক্রমে চন্দ্রের গতি অস্থ্সারে পূর্ণিমার প্রতি 

লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা আরও ৩ নক্ষত্র আবিষ্কার করিলেন। যি 

২৪টি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইল। 

তাহারা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, এক আদিত্যে থে নক্ষত্র পূর্বদিকে 

দেখা যাঁয়, অপর আ'দিত্যে তাহা আরও উর্ধে উঠে, এবং তৎপরিবর্থে 

অপর নক্ষত্র পূর্ববাকাশে উদয় হইতে দেখা যাঁয়। এইরূপে একবৎসরে দ্বাদশ 

নক্ষত্র উদয় হইতে দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে চক্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 

দেখিলেন, & ১২টি নক্ষত্রের প্রত্যেক নক্ষত্রের মধ্যবর্তী পথ চন্ত্র একদিনে 

ভ্রমণ করিতে পারে না। প্রথম দিনে মাঝামাঝি গিয়া তৎ্পরদিনে 

পরবর্তী নক্ষত্রের নিকট যায়। এইরূপ দেখিয়াই তাহারা ক্রমে এ ১২টি 
০ 



১৪৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পাস সিসি সপ পি পপ সস সস সস সস ৯ সস সস 

নক্ষত্রের মধ্যে আরও ১২টি নক্ষত্র আবিষ্কার করিলেন। সুতরাং ১২টী 

স্থলে ২১টি, ক্রমে এক্ষণে ২৪টি নক্ষত্র হইল । (১) উত্তর ফাল্গুনী, (২) 

অনুরাধা ও (৩) উত্তরাষাঢ়া এই তিনটি নক্ষত্র নৃতন আবিষ্কৃত হইল। 
এই ২৪টি নক্ষত্রে পূর্ণ চন্ত্র দেখা যায়। স্থৃতরাং এই সময় হইতে ২৪টি 
নক্ষত্র চন্দ্র পথে ২৪টি পূর্ণ চন্দ্রের স্েসন স্বরূপে গণিত হইতে লাগিল। যথা 

(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪)রোহিথী, (৫) মৃগশিরা, (৬) 

পুন্বসথ, (৭) পুষ্যা, (৮) অশ্লেষা) (৯) মঘা, (১০) পূর্বকান্তনী, (১১) উত্তর 
ফান্তুনী, (১২) হস্তা) (১৩) চিত্রা, (১৪) ম্বাতি, (১৫) বিশাখা, (১৬) 

অন্থ্রাধা) (১৭) জ্ঞোষ্টা, (১৮) মুলা, (১৯) পূর্ববাাঢ়া, (২:) উত্তরাষাঢ়াঃ 
(২১) শ্রবণা, (২২) শতভিষ, (২৩) ভাত্রপদ, (২৪) রেবতী। 

সৌর মতাবলম্বীগণ মেরু প্রদেশেই ৩৬* অহন গণন। করিয়াছেন। 

এক্ষণে তাহারা আকাশকে ৩৬০ অহন দ্বারা ৩৬০ অংশে বিভক্ত 

করিলেন। বৈদিক খষি গাহিলেন-- 

একচক্রু, দ্বাদশ পরিধি ও তিন নাভি। কে তাহার গতি রোধ 

করিতে পারে? সেই সচল (চক্রে ) ৩৬০টি শঙ্কুর ন্যায় সহগামী (অংশ) 

স্থাপিত হইয়াছে, তাহার। চলাচল নহে। * ( অর্থাৎ চক্রের গতিতেই 

তাহাদের গতি, এই জন্য সহগামী বলিয়া, আবার গতি নাই বল! 

আবগ্তক হইয়াছে )। 

* ছাদশ প্রধয়শ্তক্রমেকং ত্রীণি নাভ্যানি কউ তচ্চিকেত। 
তশ্িত্ত সাকং ত্রিশত| ন শংকবোহপ্পিতাঃ যষ্ি্ণ চলাচলাসঃ ॥ 

ধথেদ ১। ১৬৪৪৮ ধক 
অর্থাৎ দ্বাদশ পরিধি, একচন্ত্র ও তিন নাতি। এ কথ| কেজানে? 
এই চক্রে ত্রিশত বষ্টি সংখ্যক চলাচল অর নন্িবি্ট আছে। 
(রমেশ )। (সায়ণ নাভি অর্থ ্রন্ম বর্ধা হেমত্ত এই তিন খড়ু ও শহ্ 
অর্ধ (অর) বংসরের ৬৯ দিবস বলিগনাছেন )। 

/৯/৮স্৯ সিস্ট ত পি সিসসিনাসিস্পিসসিসি 



মেকরুতত্ ১৪৭ 

এই খকে লিখিত উক্তি দ্বারা জানা গেল খধিগণ (সৌর 

মতাবলম্বীগণ ) এক চক্র, এক বর ধরিয়াছেন। অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে 
ভ্রমণ আরম্ভ করিয়। ২৪ নক্ষত্র ভ্রমণ করতঃ পুনরায় অশ্বিনী নক্ষত্র 

ফিরিয়া আমিলে, এক চক্র ভ্রমণ শেষ হয় অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ণ হয়, 
সুতরাং এক চক্র অর্থে এক বৎসর বুঝিতে হইবে। তিন নাভি অর্থ 

ধাতু বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু তিন চতুর্মাস বুঝাই সহজ। চারি মাসে 
এক খতু ধরিলে তিন খতু ধরা যাইতে পারে। চরক বলিয়াছেন-_ 
"সংবত্দরে ত্রিধা” সম্গংসর ভিনভাগে বিভক্ত। হেমস্তো গ্রীষ্মে 

বর্ষাশ্চেতি শীতোষ্ণ বর্ষ লক্ষণাস্ত্রয় খতবো! ভবস্তি ৮ শীত, উষ্ণ ও বর্ষা 

এই তিন লক্ষণে হেমস্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা খতু হয়। * ৩৬০টি শঙ্কু অর্থ 
৩৬০ দিন। ইহার! বর্ষচক্রে যেন আবদ্ধ, অচল; সচল বর্ষসহ ইহাদের 

গতি হয়। 

আর একটি থকে বলিয়াছেন-_ 

বিষণ চারিটি (চারিগুণ ) নব্বই অর্থাৎ ৩৬০ (৯০ * ৪) নাঁম বিশিষ্ট 
গমনশীল বৃত্তীভাষ চক্রে বিশেষ সুরক্ষিত গতিতে গমন করেন। 

( সেই ) বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট অকুমার যুবা ( কু্ধ্য) অংশ হ্বার! পরিমিত 
হইতে হুইতে প্রতিদিন যজ্জে (কাধ্যে) আগমন করেন অর্থাৎ উদয় 

হনণ। (901১৫৫|৩ খক)। 

* চরক বিমান স্থান ৮ অধ্যায়। 

1 চতুর্ভি; শাকং নবতিং চ নামভিশত্রং ন বৃত্তং বাতিরবীগং | 
বৃহচ্ছরীরো বিমিম।ন ধনভি যুব! কুমারঃ প্রত্যেতাহবং? 

ধখেদ ১। ১৫৫1৬ খক। 

বিষ গতিবিশেষ দ্বারা বিবিধ ম্বর্ভাব বিশিষ্ট চতুর্নবতি (কালাবয়বকে ) চক্রের 
স্তায় বৃততাকারে চালিত করিয়াছেন । বিষু। বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্বতি দ্বার! পরিমেয় ; 
তিনি নিতা তরুণ অকুমার। তিনি আহবে গমন করেন। (রমেশ )। 



১৪৮ গৃথিবীর পুরাতত্ 
স্পিন পিপিপি সস শি সিসি 

চারিটি নব্বই অর্থ-__ভারত হইতে ৯* ডিগ্রি দুরে যমকোটি, যমকোটি 
হইতে ৯০ ডিগ্রি দুরে সিদ্ধপুর বা! কুরুবর্ষ, তথা হইতে ৯০ ডিগ্রি দূরে 
রোমক পত্তন অবস্থিত। রোমক পত্তন হইতে ৯* ডিগ্রি দুরে 
তারতবর্ষ। এই চারিটি নব্বই মিলিয়া ৩৬০ ভিগ্রি হয়। ৩৬০ দিনে 

আর্ধ্যগণ এইরূপে ৩৬০ অংশ ধরিয়া, আকাশকে ৩৬৭ অংশে বিভক্ত 

করিয়াছিলেন। এই ৩৬০ অংশদ্বার। নক্ষত্র চক্র ও রাশি চক্র পরিমিত 

হইত) এবং এখনও স্বদেশে হইয়। থাকে । 

যখন ২৪ নক্ষত্র স্থির হইল, তখন রাশিচক্তে ৩৬০ ডিগ্রি, ২৪ অংশে 

বিভক্ত হইল। প্রত্যেক ভাঁগে ১৫০ অংশ করিয়া! পড়িল, সুতরাং এক 

নক্ষত্রের পরিমাণ ১৫০ অংশ হইল। ২৪ নক্ষত্রে ৩৬০০ পূর্ণ হইল। দুই 
নক্ষত্রে বা ৩০ অংশে এক এক ভাগ ধরিয়৷ ১২ ভাগে এ চক্রুটী বিভক্ত 

হইল। এইরূপে একটি চক্র ১২ আদিত্যান্নসারে ১২ ভাগে এবং 

নক্ষত্রান্ুসারে ২৪ ভাগে বিভক্ত হইল। 

পরে রাজ। প্রাচীনবহ্ীর দময় (৪৮২৯৭ সষ্টাব্ৰ বা ৬২৩০ খুঃ পৃঃ 
অব হইতে ৪৮৩৪৬ ৃষ্টাব্ব বা ৬১৮১ খুঃ পৃঃ পর্যন্ত) কু খষি বিযুব 

বিন্দুর পশ্চাৎগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার মতে বিষুব বিন্দু 
প্রতি বংসর ৫৪'৭১ বিকল! পিছাইয়া ৯৮৭৬৩ দিনে ১৫? অংশ বা 

নক্ষত্র গমন করে। 
বিষুর পুরাণে এই বিষয়টি রূপকে বর্ণিত হইয়াছে-স্থমের পর্বতের 

পূর্বদিকস্থিত মন্দর পর্ধতবাসী ক খষ ঘোর তপস্যা আরম 
করিলেন। তাহার তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্র, কও খষিকে তুলাইয়৷ রাখিবার 

উদ্দে্ঠে, প্রশ্নোচা নামী অপ্নরাকে খষির তপস্তা। ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ 

করিলেন। প্রয্নোচাকে দেখিয়। খষি ভুলিলেন। উভয়ে এক সঙ্গে কিছু 

অধিক শত বৎসর মন্দর পর্বতের দ্রোণীতে বাঁস কর! পরে, প্রস্নোচা যাইতে 



মেরুত তত ১৪৪ 

চাহিলে মহর্ষি বলিলেন “ভদ্রে কিছুদিন থাক।” প্রয্নোচ! আরও কিছু 

অধিক শত বৎসর থাকিয়। যাইতে চাহিলে, খধি আবার থাকিতে বলি- 

লেন। আবার কিছু অধিক শত বৎসর থাকিয়া) গ্রশ্নোচ! বিদায় চাহিলে, 
ধাধি বলিলেন আরও কিছুদিন থাক। প্রায় দুই শত বৎসর পরে প্রয্নোচা 

পুনরায় খধির নিকট বিদায় চাহিলে খষি আবার থাকিতে বলিলেন। 

অবশেষে একদিন খধষি তাড়াতাড়ি কুটার হইতে বহিগত হইতেছেন 

দেখিয়।, প্রস্নোচা জিজ্ঞামা করিল। কোথায় যাওয়া হইতেছে? খধি 

বলিলেন, দিন শেষ হইল, আমি »ঞ/পামন। করিব, নতুব। ক্রিয়া 
লোপ হইবে । 

্র়োচা হাস্য করিয়া বলিল, অগ্যই কি তোমার দিন শেষ হইল? 
বছ বৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এ কথায় কাহার না 

বিস্ময় হয়? মুনি বলিলেন, তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ! নদী তীরে 
আসিয়৷ আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, 

দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন? প্রস্ত্োচা বলিল ৯৮৭ 

বৎসর ৬ মাল তিন দিন অতীত হইয়াছে। খধি কহিলেন আমার বোধ 

হইতেছে, আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম। আমাকে ধিক! 

তোমার দোষ কি? আমার নিতান্ত দোষ যে আমি অজিতেন্তিয়। 

তুমি ইন্্প্রিয়াথিনী হইয়। আমার ভপস্তা নষ্ট করিয়াছ। যাও যাঁও। 
গ্রশ্নোচা চলিয়া! গেল *। প্রস্নোচার গর্ভে মাজিন্মা নামক এক কন্তা 
জন্মিয়াছিল। ১ম প্রচেত| সহ তাহার বিবাহ হইয়াছিল। 

মা কঙুাম মনিঃ পুর্ব মাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ| 
তৎ ক্ষে।ভায় সুরেন্দ্েণ প্রয়োচাথ্যা বরাপঅরাঃ। 
প্রযুক্ত ক্ষোভয়ামাদ তমৃষিং না শুচিম্মিত! ॥ ১১ 
ক্ষোভিত; স তয়া সার্ঘং বর্ধাণামধিকং শতমূ। 
অতিঠন্নন্দর দ্রোণ্যাং বিষয়াসক্ত মানস; | ১৩ 



১৫০ পৃথিবীর পুরাততব 
স্পিন সণাসি সিসি সিস্সিসিস্সিস 

পিপি স্পা সিস্পিসপিসিসিসিস্পিসপি পিসি সপিস্সিএিসিস্পিসিসসিিসিিসিসিিসিসিিসিসিসসিসিি সি সিসি 

এই গল্পের দুইটি তাৎ্পর্ধ্য আছে__ 

(১) মন্দর পর্বতবাসী কণড খষির ওরে প্রয্নোচার গর্ভে মারিষা 

নামী এক কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১ম গ্রচেতাসহ সেই কন্তার 
বিবাহ হইয়াছিল । 

৯:4৯ ৬, -শিশীশা শশী শশী িশিশিিশাীপীপিশাশীপাপীীট 

স| তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তমিচ্ছাম্যহং দিবম্। 
প্রসাদ হমুখো ব্রহ্মম্ অনুজ্ঞাং দাতুমর্থসি ॥ ১৪ 
তয়ৈব মুক্ত; সমুনিন্তস্তামাসন্ত মানস: । 
দিনানি কতিবিদ্ ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভ।ষত | ১৫ 
এবমুক্তা ততন্তেন সাগ্রং বর্শতং পুনঃ। 
বুভুজে বিষয়াংস্তম্বী তেন সার্ং মহাত্মন! ॥ ১৬ 
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদরিবালয়মূ। 
উত্তত্তয়েতি স মুনি; স্বীয়তামিতাভাষত ॥ ১৭ 
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভানন] | 
যামীত্যাহদিবং বরহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥ ১৮ 
উত্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহায়তে ক্ষণাম্। 
প্রাহাস্ত তাং ক্ষণং সক্র চিরং কালং গমিধাসি। ১৯ 
তচ্ছাপভীতা হুশ্রোণী সহ তেনবিণ1 পুনঃ । 
শতদ্য়ং কিঞিছুনং বর্ধীনামন্বতিষ্ঠত | ২০ 
গমনীয় মহাভাগে। দেবরাজ নিবেশনম্। 
প্রোক্তঃ প্রোক্তন্তয় তন্বা' স্বীয়তামিতাভাষত ॥ ২১ 
তং সা শাপভয়াদৃভীত। দাক্ষিণোন চ দক্ষিণ । 
প্রো্। প্রণয় ভঙ্গার্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥ ২২ 
একদা তু ত্বরাধুক্তে। নিশ্চক্রামোটজানুনিঃ। 
নিক মন্তঞ্চ কুত্রেতি গণ্যতে প্রাহ স| শুভা ॥ ২৪ 
ইত্যুক্ত স তয়। প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে। 
সন্ধ্যোপাস্তিং করিধ্যামি ক্িয়ালে।পোইন্যথ| ভবেৎ॥ ২৫ 
ততঃ প্রহস্য মুদিত। তং স। প্রাহ মহীমুনিমূ। 
কিমছ্য সর্ধ্বধর্মজ্ঞ পরিবৃত্মহত্তব ॥ ২৬ 
বহুনাং বিপ্র বর্ষাণাং পরিণাম মহস্তব। 
গতমেতন্ন কুরুতে বিশ্ময়ং কম্ত কথ্যতাম্ ॥ ২৭ 



মেকরুতত্ব ১৫১ 

(২) কও্ ইন্ত্রের বাস্ুর্যেনজ থক্ম অংশ | কন্ হুক্ম অংশ-_ড 

অগ্নি অর্থাৎ অগ্নি বা নূর্য্য বা ইন্জের ুম্ম অংশ বা বিষুব বিন্দু। প্রয়োচা 

অর্থ প্র আরম্ভ--মুচ গমন করা অর্থাৎ যে স্থান হইতে গতি আরম হয়। 
অথব৷ মুচ ত্যাগ কর! অর্থে আরস্ত হইতে ত্যাগ করা পর্যন্ত যে স্থান 

তাহার নাম প্রশ্নোচা। অথবা! প্র সর্বতোভাবে-মা পরিমাণ করা+ 

লোচ দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ যাহাতে দীপ্তি পরিমিত হয়। অতএব কও 

বিষুব বিন্দু এবং প্রয়্োচা নক্ষত্র বাঁ গৃহ। বিষুব বিন্দু অর্থাৎ কও 
৯৮৭।৬৩ দিন বিলোমভাবে ভ্রমণ করতঃ এক নক্ষত্র শেষ করিয়া অন্ত 

মুনিরুবাচ। 
প্রাতত্বমাগত।ভদ্দে নদীতীরমিদং শুভমূ। 
ময়াদৃষ্ট।সি তনঙ্গি প্রবিষ্ট! চ মমাশ্রমম্॥ ২৮ 
ইয়ঞ্চ বর্তৃতে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্। 
উপহাস: কিমর্থোহয়ং সদৃভাবঃ কথাতীং ঘম॥ ২৯ 

প্রয্নোচোব|চ। 
প্রত্যুষস্তাগত। ব্রহ্মণ, সত্যমেতম্নতে মুষা | 
কিন্তৃঘ্ভ তন্ত কালস্ত গতান্তব্দশতানিতে ॥ ৩০ 

সোম উবাচ। 
ততঃ সদাধ্বসে বিগ্র্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্। 
কথ্যতাং ভীরু কঃ কালম্তবয়। মে রমতঃ সহ ॥ ৩১ 

প্রশ্নোচোবাচ | 

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ধ শতানি তে। 
মাসাশ্চ ফট, তথৈবান্ং সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥ ৩২ 

খধিরুবাচ। 
সতাং ভীরু বদস্তেতৎ পরিহাসোহথ বা শুতে । 

দিন্মেকমহং মন্টে তবয়। সাধমিহাসিতম্ ॥ ৩২ 
ধিও, মাং ধিউমামতীবেখং নিনিন্দাআ্সানমাত্বন। ॥ ৩৫ 
মমৈব দোষে নিতরাং যেনাহমজিতেন্রিয়? ॥ ৪২ 
প্রবেপমানাং সততং স্বিন্ন গাত্রলতাং সতীম্। 

গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধম্ উবাচ মুনি সত্তমঃ ॥ 8৫ 
বিষণ পুরাণ ১। ১৫ অঃ 



১৫২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

নক্ষত্রে গমন করিল। যে রাশি ভ্রমণ করা হইল, তাহা পরিত্যাগ 

করিয়া বিষুববিন্দু অপর রাশিতে ভ্রমণ আরস্ত করিল। 

বাযু পুরাণ মতে, নভঃ মাসের (শ্রাবণ মাস ) আদিত্য ইন্দ্র এবং 

অপ্সরা প্রয্নোচা। ইহাতে জানা যায় যে ৪৮৩৬০ | ৮। ১১৪ 1২৪ দর্ড 
হষ্টাব্ব বা ৬১৩৬ থৃঃ পৃঃ অবের শেষে বিষুববিনু শ্রাবণ মাস ব! কর্কট 
রাশি ভ্রমণ শেষ করিয়া মিথুন রাশিতে ভ্রমণ আরম্ত করিয়াছিল। এই 
সময় সত্যযুগ (ক্রদ্ষচক্রমতে ) শেষ হইয়াছিল। ্ষ্্যসিদ্ধান্ত এই, 

সময়ের কিছু পূর্বে রচিত হইয়াছে। প্রথম প্রচেতা এই সময় রাজত্ব 

করিতেছিলেন, এবং বিষুববিন্দু পুনর্বস্থর ৩। ২০ ছাড়াইয়া মিথুন তুক্ত 

গুনন্বর্ধস্বৃতে ভ্রমণ করিতেছিল। * এই সময় আধ্যগণ সুমের 
পার্বত্য গ্রদেশেই বাস করিতেন। তাহারও এটী একটি অকাট্য প্রমাণ । 

এই গণনা দ্বার! প্রথম প্রচেতার রাজত্ব কাল, এ সময় কোথায় 

বিষুব সংক্রমণ হইতেছিল, কোন সময় হইতেছিল, তাহা নির্ভ.ল ভাবে 
জানা গেল। জ্যোতিষের সাহায্যে অঙ্ক দ্বারা ইহা পাওয়! গেল, অতএব 

ইহাতে আর সন্দেহ নাই। 

৯৮৭ | ৬। ৩ দিন বিষুববিদ্দু এক নক্ষত্রে ভ্রমণ করিলে প্রতি বৎসর 

€৪'৭১+ বিকল! ভ্রমণ হয়। রাশি চক্রে ২৪ নক্ষত্র ধরিলে, এক এক নক্ষত্র 

১৫০ অংশ করিয়া পড়ে। ৩৬০০ ডিগ্রিকে ২৪ ভাগে বিভক্ত করিলে 

এক এক ভাগে ১৫০ অংশ পড়ে। এই ১৫০ অংশকে ৯৮৭ দিয়া ভাগ 

করিলে, এক বৎসরের বিষুব সংক্রমণের গতির পরিমাণ পাওয়া! যাইবে। 
১৫* ৯ ৬০” কল1-*৯০*” কলা ৮ ৬০” বিকলা ৫৪০০০ কলা হয়। 

ইহাকে ৯৮৭ বৎসর দিয়া ভাগ করিলে ৫৪' ৭১” বিকল! পাওয়া যায়। 

* পৃথিবীর পুরাত্থ সৃিস্থিতি প্রলয়তব্ব ৪২ পৃষ্ঠা । 



মেরুতত্ ১৫৩ 

সপ সপিস্সিসি শিিস্পি সিসি সিসি সি তি পিসি সিসি সিসি সিি্িসিপিপিসিিসিস্পিসাি সিটি শি িসিিসসি পিসি ি্পিস্ি সিসি সিসি টিসি সিস্ট 

ইহাই বিষুব বিন্দুর এক বরের গতি। অতএব কু খষির সময়, 

বিষুব বিন্দুর গতি ৫৪'৭১" বিকলা! এবং ২৪ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

১২ আদিত্য অনুনারে নক্ষত্র চক্র ১২ ভাগে বিভক্তও হইয়াছিল। প্রতি 

নক্ষত্রের পরিমাণ এই সময় ১৫০ ডিগ্রি ছিল। জল প্লাবন পধ্যন্ত এই 

নিয়ম চলিম্াছে; কারণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বাবিলনে এক সময় 

২৪ নক্ষত্র গণন| প্রচলিত ছিল। এই বাবিলন নগর জল গ্রাবনের 

(পরে স্থাপিত হইয়াছে, স্থতরাং তৎপূর্ব্বে কোন স্থানে এরূপ গণন! 
প্রচলিত ছিল, তথ| হইতে লোক আনিয়া, বাঁনিলন্নে উপনিবেশ 
করিয়াছিল, তাই তথায় ২৪ নক্ষত্র গণন! কর! হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে--এক সময়ে দেবরাজ ইন্ত্র মদোন্মত্ত 

হইয়! আচার্য হ্বহস্পতিল্ল সমাদর করেন নাই। অনাদৃত 
বৃহস্পতি আপনার মায়াবলে অদৃশ্য হইলেন। তখন ্বয়ন্ত্ুর পরামর্শে 
দেবগণ বিশ্বরূপকে পুরোহিত পর্দে বরণ করিলেন। ত্তষ্ট/ গ্রজাপতি 

দৈত্যকন্তা রচনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ তাহাদের সন্তান। 

বিশ্ব্ূপের ৩টি মুণ্ড ছিল। তিনি যজ্ঞ করিতে করিতে মাতৃকুলের 

প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্ুরদিগকেও হুবির ভাগ দিতেন। এই 

কারণে ইন্দ্র বিশ্বরূপের ৩টি মুণ্ডই ছেদন করিলেন। থে 

লিখিত আছে--“শিষ্ট পালন কর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও দর্বতোব্যাপি 

তেজবিশিষ্ট ত্বষ্টার পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন। তিনি গাভীদিগকে 

আহ্বান করিতে করিতে, ত্ষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছেদন 

করিলেন” (রমেশ) *। 

এই গল্পের তাৎ্পধ্য এই যে ইন্দ্র এক সময়ে বৃহস্পতি দ্বারা বৎসর 

গণনা! ত্যাগ করিয়া মুগ নক্ষত্বে বু্যের অবস্থান হইতে বৎসর গণন! 

] ঈ্ঈ ১০1৮৯ খক। 



১৫৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
স্টিম পিস পা সিসি সিসি 

আরম্ত করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত, তিনি বৃহস্পতি 

গ্রহ দ্বারা বৎসর গণনাও করিতেন। ইন্ত্র অন্তরূপ গণনা ইচ্ছ। করিলেন। 

পুরোহিত বৃহস্পতি, বিরক্ত হইয়! তথা হইতে চলিয়া গেলেন । দেঁবগণ 

বিশ্ব্নপকে পুরোহিত অর্থাৎ অব্দ গণনা কার্যে নিযুক্ত করিলেন। মুগ 

নক্ষত্র ব৷ কালপুরুষ হইতে বিশ্বরূপ বৎসর গণনা আরম্ত করিলেন । 

অর্থাৎ উত্তরায়ণ শেষ ও দৃক্ষিণায়ণ আরম্ভ কাল বৎসরের প্রথম 

হইল।* পূর্বে বসস্তকাল হইতে শরৎকাল পর্যন্ত যতদিন স্থধ্য বিযুব 
রেখার উপরে থাকিত, ততদিন দেবতাদিগের দিন বা উত্তরায়ণ এবং 

অস্রদিগের রাত্রি ধরা হইত; তৎপরে বাঁসস্তিক বিষুব সংক্রমণ 

পধ্যন্ত দেবতাদিগের রাত্রি এবং অস্থরদিগের দিন ধরা হইত। মুগ 

নক্ষজ্ে উত্তরায়ণ শেষ ও দক্ষিণায়ণারভ্ ধৃত হওয়ায়, উত্তরায়ণের অর্ধেক 

দেবতাদ্দিগের রাত্রি এবং অর্ধেক দিন গড়িল। ইহাই বিশ্বরূপের বা 

মুগ নক্ষত্রের মাতৃকুলের পক্ষপাতী হইয়৷ হবির ভাগ দেওয়া । অর্থাৎ 

আমর! যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দেখি, তাহাতে দেবতাদিগের 

অর্ধেক দিন ও রাত্রি পড়ে। ইন্ত্র তাহা গ্রাহ্থ করিলেন না, তাই তিনি 

বিশ্বরূপ ঝ| মৃগনক্ষত্রের মস্তক ছেদন করিলেন এবং বৃহস্পতিকে আবার 

পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। তাই এতরেয় ত্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে 

_-ইন্্র বুহম্পতিকে বলিলেন, তুমি আমাকে দ্বাদশাহ দ্বারা যাজন কর। 

বৃহস্পতি তাহাকে যাজন করিলেন । ৫” এই দ্বাদশাহ দেবগণের অহ, 

অর্থাৎ ৬ মাসে একদিন ছয় মাসে এক রাত্রি, ইহাতে বিষুব রেখার 
উত্তরে স্থ্য্ের অবস্থান পর্যন্ত ছয় মাঁস উত্তরায়ণ ও তমিয়ে ছয় 

মাস তক্ষিণায়ণ ধৃত হয়। এই ছ্াদ্রশীহ আমাদের দ্বাদশ বৎদর। 

* পৃথিবীর পুরাতত্ব সবষটিস্থিতি প্রলয়তত্ব ৪২ পৃষ্ঠা। 
1 এতরেয় ব্রাহ্মণ ৪ পঞ্চ) ১৯ অঃ ৩ খও্ড। 



মেরুতত্ত ১৫৫ 

৬ সস পিস সি সস সস সস সস সত সস সস সস পপ সত সি সি সপ সপ সত 

বৃহস্পতি গ্রহ এই দ্বাদশ বসরে একবার রাশিচক্র ভ্রমণ করিয়া 
আইসে। 

বিশ্বরূপের পিতা শর্ট ভ্রুদ্ধ হইয। দক্ষিণাগ্রি হইতে ভীষণ অস্থ্র 

ধৃত্রকে স্ষ্টি করিলেন? অর্থাৎ তৃষ্টা স্পষ্ট দেখাইয়। দিলেন, দক্ষিণায়ণের 

আরম্ভ হইতে হুর্য্তেজ কম হইতে থাকে, বৃত্র যেন ুর্য্যতেজ নষ্ট 

করিতে থাকে । হৃর্য্যের নামাস্তর ইন্ত্র, সুতরাং ইন্দ্র ও বৃত্রে ঘোর যুদ্ধ 

আরম্ভ হয়, দক্ষিণাগ্রি বা দক্ষিণায়ণের শেষ পধ্যন্ত ইন্দ্র বৃত্রের নিকট 

হীনতেজ হইতে থাকে। যেই উত্তরায়ণ আরম্ত হয়, অমনি সুর্যের তেজ 
বৃদ্ধি হইতে থাকে । এখানেই ইন্দ্র ব| সুধ্য কর্তৃক বৃত্র হত হয়। বু 

ধাতুর অর্থ আবরণ। স্ধ্যতেজ দক্ষিণায়নে যেন বৃত্র কক আবরিত 

হয়। বৃত্র হত হইলে সেই তেজ উদ“ +-'€চ% আবার সুধ্য ক্রমে 

ফিরিয়া পায়। এই বৃত্র বধ ব্যাপার বাপ্ন্কে বণিত হইয়াছে। 
বৃত্তের সহিত ইন্ত্ যুদ্ধে পারিলেন নাঃ শেষে খধিগণ উভয়ের মধ্যে 

সন্ধি করিয়া দিলেন। বৃত্র সদ্ধিতে সম্মত হইয়া বলিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ 

আমার নিকট যদি এইরূপ অঙীকার করেন যে, তীহার! শুক বা আর 

বস্ত,গ্রস্তর ব| কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শন্ত্র ঘারা দিবাভাগে কিন্বা রাত্রিকালে 

আমাকে বধ করিবেন না) তাহা হইলে আমি আপনাদের বাক্য রক্ষা 
করি। খধিগণ তথাস্ত বলিয়। অঙ্গীকার করিলেন । 

ইন্ত্র সন্ধি সংঘটনে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু সর্বদা বৃত্রান্থরের 

ছিত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ তাহাকে বধ করিবার উপায় 

অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । একদা নিদারুণ মুহূর্ত সমন্বিত সন্ধ্যাকালে 

সমুদ্রুতীরে এ মহান্থরকে অবলোকন করিয়া ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, এই 
ভীষণ সন্ধ্যাকালে দিবাও নয় রাঁজ্রিও নয়, এই সময» বুত্রকে বধ করিলে 

মহাত্মাদত্ত বরের বিন্মাত্র ব্যতিক্রম হইবে না; দেবরাজ এইবপ মনে 



১৫৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
চপ্পাসপিস্পিস্পিস্পি সনি স্পাস্পি সি স্পাসিস্পাসি্পাসিা 

করিতেছেন, এমন সময দেখিলেন সমুদ্র নলিলোপরি পর্বতসম ফেন রাশি 

ভাগিয়া আপিতেছে। ফেন শব, আর্দ্র বা শস্ত্র নয় ইহা নিক্ষেপ করিলে 

ক্ষণমাত্রে বৃত্রের প্রাণ বিনষ্ট হইবে মনে করিয়া, ইন্দ্র সবজ্জ ফেনরাশি দ্বারা 

বৃত্রান্ত্ুরকে বধ করিলেন। * 

মকলেই জানেন যে সমুদ্র ফেণার আঘাতে কেহ মরে না। অতএব 

এই গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য কি? 
দক্ষিণ ছায়াপথ আকাশ সমুদ্রে ফেণের ন্যায় অবস্থিতি করে। যখন 

উত্তর ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ আরস্ত হয়, তখন দক্ষিণ ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ 

শেষ হয়। দক্ষিণায়ণ শেষই বুত্রবধ। এ স্থানটি না শুষ্ষ না আর্্র অর্থাৎ 

তখন গ্রীষ্ম নয় বর্ধাও নয়, আবার দিবাও নয়, রাত্রিও নয়, অর্থাৎ 

দেব্তারদিগের উত্তরায়ণ দিন নহে এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রিও নহে। স্থৃতরাং 

এ সময় উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাঘুণের সন্ধি স্থান, অর্থাৎ রাত্রিও নয় দিবাও 

নয়; দক্ষিণায়ণ শেষ, উত্তরায়ণ আরম্ভ এমন সময় বৃত্র বধ হইল, অর্থাৎ 

দক্ষিণ গতি শেষ হইল, উত্তর গতি আরম্ত হইল, স্থধ্য বৃত্র কর্তৃক আবৃত 

তেজ আবার পাইতে লাগিল। 

এই গল্পের গৌণ তাৎপর্য এই যে-ইন্ত্র ৪৮৮৯৭ সৃষ্টাব্ব বা! ৫৬৩০ থুঃ 

পৃঃ হইতে ৪৮৯২৭ সৃষ্টাব্ব বা ৫৫৯৮ খুঃ পৃঃ পর্যন্ত গুমের প্রদেশে রাজত্ব 
করিয়াছেন। এই সময় তিনি বৃহস্পতি দ্বারা বদর গণনার পরিবর্তে 

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দ্বারা বৎসর গণনা প্রণালী আবিষ্ার করেন। 

এ বিষয়ে ছুই ছায়াপথ তাহার প্রধান অবলম্বন। উত্তর ছায়াপথে 

উত্তরায়ণে শেষ দক্ষিণায়ণ আরম্ভ, এবং দক্ষিণ ছায়াপথে দক্ষিণায়ণ শেষ 

উত্তরায়ণারস্ত ধরিয়া! গণিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে এই সময় পুনর্বনথ 

্পাস্পাস্পিসি সপ 

পাপা পাপা পাপ শি পাশাপাশি ৮৮ 

* মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ১ম অধ্যায়। 



মেরুতত্ব ১৫৭ 

৯৯৯ উিিসিশসি সিসি টিসি সিসি পি শিশিসিস্পিিনশি সিসি সিসি সিসি শা পিসি ০ ৯২ সিসি এ স্ছি ৯7৯, সিটি সিসি শি সিসি সিসি 

নক্ষত্রের প্রথমে বাসস্তিক বিষুব সংক্রমণ হইত, হস্তা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ 

শেষ ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ এবং রেবতী নক্ষত্রে দক্ষিণাযণ শেষ ও 

উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সুতরাং ইন্্র এই গণন| তুল দেখিয়। রহিত 

করিলেন। ইহাই বিশ্বরূপের শিরচ্ছেদ নামে কথিত। ত্বষ্টা ইহাতে 

ভুদ্ধ হইলেন এবং এই গণনাই স্থির করিয়া প্রচলিত করিতে চেষ্টা 
করিলেন। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এক সম্প্রদ্দায় আধ্যখষি এই 

মতেই গণনা করিতে লাগিলেন। মহাকাল অর্থাৎ মহাদেবও দক্ষ ব! 

রাশিচক্রে এই গণন| করিতে দিলেন না, অগ্রান্থ করিলেন। এই ঘটনা 
দক্ষযজ্ঞ নামে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে__ 

মহাদেব অতি প্রাচীন কালে স্ুুমেরু পর্বতের মাবিজ্র নামক শৃঙ্গে 

পার্ববতীমহ বাদ করিতেন। এ সময় একদ| দক্ষ প্রজাপতি একটি ঘজ্ঞ 

আরম্ত করিলেন। ইন্ত্রাদি দেবগণ বিমানারোহণে এ যজ্জে গমন 

করিলেন। পার্বতী ম্হাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্র 

দেবগণ কোথায় যাইতেছেন? মহাদেব কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ 

অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, দেবগণ সেই যজ্জে নিমস্ত্রিত হইয়া 

গমন করিতেছেন। পার্ধতী বলিলেন, আপনি কেন সেই যজ্জে গমন 

করিলেন না? মহাদেব কহিলেন, পুর্বকালে যজ্ঞ ভাগ কল্পনার সময় 

দেবগণ আমার ভাগ নির্দেশ করেন নাই। সেই পূর্বরীতি অন্থুপারে 

অগ্যাপি তাহারা আমাকে যজ্ঞ ভাগ দেন না। পার্ধতী কহিলেন, 

আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ ও প্রভাবে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আপনাকে 

অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব আপনার যজ্ঞ ভাগ 

কল্লিত হয় নাই বলিয়া আমি যার পর নাই ছুঃখিত হইলাম। মহাদেব 

স্রীর অভিপ্রায় বুঝিয়। নন্দীকে তথায় রাখিয়া দক্ষের হজ্ঞ স্থলে গমন 
করিলেন, এবং যজ্ঞ ধ্বংশে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞ নিতাস্ত নিপীড়িত 



১৫৮ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পি সিসি সপ পি পি সপ সস সপ ৯ সপ সস সিসি পাস সি শিস সিসএিসিসিসপ্িস্ছিস্ি সি সিসি িসপিসিশিটী 

হইয়! মৃগরূপ ধারণ করিয়। পলায়ন করিতে লাগিল। মহাদেব ক্রোধে 

মুগরূপী ষজ্ঞকে ভুস্ করিয়। ফেলিলেন। পিতামহ ব্রক্ধ। নিরূপায় 

দেখিয়! মহাদেবকে ক্রোধ সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 

এবং বলিলেন অগ্ভাবধি দেবগণ আপনাকে সমুচিত যজ্ঞাংশ গ্রদান 

করিবেন * | 

ইহার তাৎপধ্য এই যে মুগরূপী যজ্ঞ অর্থাৎ মুগ নক্ষত্রকে ভন্ম 
করিলেন অর্থাৎ এ গণন| অপ্রচলিত করিয়াছিলেন। 

কিন্তু বাস্তবিক তাহা অপ্রচলিত হইয়াছিল না। স্ট্িস্কিতি গ্রলয়- 

তত্বে ৪১ পৃষ্ঠায় যে অব গণনা তালিকা দিয়াছি তাহা এই মতানুসারে 

গণিত অব তালিকা । এঁ তালিকার সাহায্যে যে কোন পুরাতন তারিখ 

অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। উক্ত গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত তালিকায় 

দেখা যাইবে মুগশির| নক্ষত্র) ইন্দ্রের রাজত্ব সময়ে অব্ব গণনা 
চলিতেছিল। 

এইরূপে দেখা গেল আধ্যগণ স্থমের প্রদেশে বাস কালে পাচ 

প্রকারে অব্ধগণন। করিতেন__ 

(১) বৃহস্পতি গ্রহদ্বারা৷ অন্ধ গণনা-_-১২ সৌর বৎসরে বৃহস্পতি 

একবার রাশি চক্রে ঘুরিয়া আইসে, অতএব ১২ সৌর বৎসরে ১ 
বারস্পত্য বৎসর। ইহারই নাম তত বৎসর বা একযুগ । 

(২) চন্দ্র বারা ৩* দিনে মাস ধরিয়। দশ পূর্ণ মাসে এক বৎসর গণন|। 
এই মতে পূর্ণিমাস্ত মাস ধর! হইত। 

(৩) গবাময়ন যজ্ঞ দ্বারা বৎসর গণনা । এই মতে একদল দশমাসে 

এবং অপর দল দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করিতেন। গণনার নিয়ম-- 

* মহাভারত শান্তি পর্ব ২৮৩ অধ্যায়। 



মেরুতত্ব ১৫৯ 

৯ সি পিটিসি পিসি স্পসসসসরস 

বিযুব দিবস সংবত্সরকে ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করে; তৎপূর্নে 

১৮০ দিন ও তৎপরে ১৮০ দ্রিন। পূর্ববর্তী ১৮ দিনে যে প্রথাঙ্গ- 

মারে সোম প্রয়োগ হয়, পরবত্তী ১৮০ দ্বিনে তাহার বিপরীত ক্রমে সোম 

প্রয়োগ বিহিত। অর্থাৎ সংবৎসরের শেষাদ্ধ যেন প্রথমান্ধের অনুরূপ 

দর্পণগত প্রতিবিস্ব ত্ববূপ। যথা-_- 

অনুষ্ঠান দিন সংখ্যা 

প্রথন দিনে বিহিত অতিরাত্র ১ 

দ্বিতীয় দিনে চতুর্বি'শ (আরন্তনীয়) ১ 
তৎপরে পাচ মাস ব্যাপিয়৷ ২৫টি ষড়হ 

প্রতি মাসে পাচ ষড়হ ৪টি অভিগ্নব ষড়হ 

ও ১টি পৃষ্ঠ্য ষড়হ এইরূপে পাচ মাসে ১৫০ 

তৎপরে তিনটি অভিপ্রব ষড়হ ও একটি পৃষ্ঠা 

ষড়হ এক যোগে ৪ ষড়হ ২৪ 
তৎপরে অভিজিৎ ১ 

তৎ্পরে তিন দিন ত্বরসাম ৩ 

তৎপরে মধ্যবর্তী বিষুব দিবস (এই দিন 
৩৬* দিনের অন্তর্গত নহে) - 

পুনরায় তিনদিন স্বরসাম রর 
তৎপরে বিশ্বজিৎ (অভিদিতের অন্ধ্রূপ) ১ 
তৎপরে ১ পৃষ্ট্য ষড়হ ও ৩ অভিপ্রব যড়হ 

একযোগে ৪ ষড়হ ্ 
তৎপরে চারি মাস ব্যাপিয়। ২* ষড়হ, প্রতি 

মানে ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হ ও চারি অবিপ্লব ষড়হ, 

এইরূপে চারি মাসে ১২০ 



১৬০ পৃথিবীর পুরাতত্ 
শস্সিস্টিাস্পিস্সস্ডিস্পিস 

তৎপরে ৩ অভিপ্রব ষড়হ ১৮ | 

৬ সাসিসপিসিিস্পিস্পি্পিসিস্িস্িসপিসপিসিস্পিস্পিস্পিস্পিসসি পিসি
 তাসিিসাস্পিসিস্িশিস্পিসিিস্পিসিসিস্পিন্পিস্পিস্পিস্পিস্সিসসিলা 

্ 

গোষ্টোম ১ ৩০ 

আফুষ্টোম ১. | 

দশ রান্্র ১৩ ] 

তৎপরে মহাব্রত (চতুর্বিরংশের অন্ধুরূপ) ১ 

শেষ দিনে অতিরাত্র ১ 

৩৬০দিন। 

(৪) মৃগ নক্ষত্র হইতে বৎসর গণনারস্ত। 
(৫) পিত্র্যঅব্ গণনা--শুরুপক্ষ চন্দ্রের দিন, কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের রাত্ি। 

হুতরাং এক চন্্রে এক দিন হয়, ইহার নাম পিত্র্য দিন। ৩০ পিত্র্যদিনে 

বা ৩* চান্দ্র মাসে শনির ১ মাস হয়। ১২ শনির মাসে বা ৩০ চান্দ্র 

বৎসরে শনির এক বৎসর হয়, ইহার নাম স্পিজ্র্য বংসর। 

এই প্রদেশে আধ্যগণের বাস কালে ত্র্যহ, এবং ষড়হ শের ব্যবহার 

দেখা যায়। সপ্তাহ এই সময় প্রচলিত ছিল না, স্থতরাং এই সময় 

মাস তিন গ্রকারে বিভক্ত হইত যথা জ্যহ অন্থুসাবে ১০ ত্র্যহে একমাঁস। 

যড়হ অনুসারে ৫ ষড়হে এক মাস । পক্ষান্ুসারে ছুই পক্ষে এক মাস। 

স্থমেরু প্রদেশে অভিজিৎ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল না। তখন 

গবাময়নে ছুই ন্বিবু্ল দিন্বিস ধৃত হইত। 



মেরু তত ১৬১ 

৮। ভাষাতত্ত 

সুমেরু প্রদেশে আসিয়া আধ্যগণ চিত্রলিপির অনেক উন্নতি করিয়!- 

ছিলেন। এখানে আপিয়৷ তাহার] চন্দ্রের হাস বৃদ্ধি অনুসারে মাস 

গণন! আরম্ভ কৰিলে, এই হাস বৃদ্ধির চিত্র দ্বারা তিথি লিখিতেন। তখন 
রবি সোম প্রভৃতি বারের নাম প্রচলিত হইয়াছিল না, সুতরাং তিথি 

দ্বারাই দিনের নাম করণ করা হইত, এবং কোন দিন লিখিতে হইলে 
তিথির চিত্র দ্বারাই তাহা লিখা হইত। এইরূপে এক একটা চিত্ত দ্বার! 

এক একটা বিষয় বা বস্ত চিত্রিত.বা লিখিত হইত। 
ক্রমে ভাবার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রকার অক্ষরের অভাব 

বোধ হইতে লাগিল। যাহার অভাব যখন বোধ হয়, তখন তাহা পূরণ 

করিতে আগ্রহ ও জন্মে, চেষ্টার ও ক্রটী হয় না) সুতরাং অভিলধিত 

ফলও অবিলম্বে লাভ কর! যায়। এই চেষ্টার ফলেই চিন্রলিপি 

হইতে চিত্রাক্ষরের স্থট্টি হইয়াছে। 

বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার উন্নতির সঙ্গে দঙ্গে, লিখিবার 

বিষর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তাড়াতাড়ি লিখিবার প্রয়োজন 

হইল। তখন চিত্রলিপির সংক্ষিপ্ত সংস্করণরূপ এক একটী অক্ষর নির্দিষ্ট 

হইল | কিন্তু এই প্রথা সাধারণে প্রচারিত হইয়াছিল না। চিত্র লিপিই 

সাধারণে সুবিধা বোধ করিয়াছিল। কারণ এক একটা চিন্ত দ্বার। চিন্ত 

লিপি লিখিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, চিত্রটা অস্কিত করলেই 
হইল। কিন্তু চিত্রাক্ষরে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, যথ!-অশ্বিশী 

নক্ষত্র লিখিতে চিত্রলিপিতে একটা অশ্ব বা অশ্বমুখ চিত্র করিলেই হয়, 

কিন্তু চিত্রাক্ষরে লিখিতে হইলে “অ, শ, ব, ই, ন, ঈ” এতগুলি অক্ষর 
লিখিতে হয়। বিনা পরিআমে উন্নতি হয় না, অধিক পরিশ্রম করিতে 

সকলে ইচ্ছা করে না। ভাষা! তত্বে ক্রমে ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়! 
১১ 



১৬২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
৯ পি সপ সস সস সস সস ৯ সিসি সিসি সস সস সিসি পি সিন সি পিপিপি সিসি পি 

যাইবে। এইকূপে এই সময় ছুই প্রকারের অক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছিল-_ 

(১) চিত্র লিপি, (২) জিত্রাক্ষলর । 

৯। সমাজতত্ত 

মানুষ একাকী থাকিতে পারে না। কেবল মানুষ বলিয়া কি, জীব 

মাত্রেই একাকী বাস করিতে পারে না । ইতর প্রাণীর দিকে দেখিলেও 

আমরা! তাহাই দেখিতে পাই-_দেখিতে পাই, তাহারা ক্ষুত্রই হউক, 

আর বড়ই হউক, পাঁচ জনেই হউক আর দশ জনেই হউক, আর শত 

জনেই হউক, দল বদ্ধ হইয়া বাদ করে। একাকী থাকিতে পারে না। 

সারে এমন কোন জাতীয় জীব দেঁখিনা, যাহীরা দলবদ্ধ না হইয়া 

পৃথক পৃথক বাস করে। 

সিংহ ব্যান্রাদি জন্তু, যাহারা অন্ত জীব দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বধ 

করে, তাহারাও নিজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। তাহাদের যে 

কয়েকটীতে দল, সেই কয়টার ভালমন্দের দিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকে । 
হস্তী, মগ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি যে কোন বন্য বাঁ গৃহ পালিত জস্তর 

প্রতি দৃষ্টি কর যায়, সকলকেই দলবদ্ধ হইয়া বাঁস করিতে দেখা যায়। 
এই দলকেই আমরা সনন্মাভ্ বলি। মান্য একাকী বাস করিতে 

পারে না, একাকী বাসে নানা বিপদ ঘটে। বহুজন একসঙ্গে বাস 

করিলে বিপদ কম ঘটে, যদি ঘটে তবে সকলে মিলিয়। তাহার প্রতি- 

কার করিতে পারে। সুধু বিপদ বলিয়! নহে, পশ্বাদির সহিত মানুষের 

প্রভেদ এই যে, পশ্বাদির কেবল বিপদেই অপরের সাহাধ্য আবশ্যক, 
কিন্তু মানুষের প্রতি পদবিক্ষেপেই সাহায্য আবশ্থাক। অপরের সাহায্য 



মেরুতত্ ১৬৩ 

1২ সিসি সিসি সিসি পিসি সিসি সিসি স্সিসিসপিসিসিস্পিসিসিসটিসিাসিসিসিিসিসিসিপিপিসিসিিিসিসিসিিশিশিপিসসি১৯স১সিসটি 

ব্যতিত মাঙগষের একদিনও চলে না। সংসারে যাহা কিছু আবশ্ক, 
তাহা যদি প্রত্যেক মানুষকে করিয়! লইতে হইত, তবে প্রত্যেক 

মানুষকে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সমস্ত কার্ধ্য করিতে হইত। কিন্ত 

একজনের পক্ষে তাহা অমস্ভব এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ। তাই কার্ধ্য 

বিভাগ করা হয়। একজন কৃষিকাধ্য করিয়। শম্তাদি উৎপাদন করিতেছে, 

কেহ বা শিল্প লইয়াই আছে, কেহ কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, কেহ 

গোপালন করিয়। ছুগ্ধ যোগাইতেছে। কেহ বা শান্তিরক্ষার কাধ্য 

করিতেছে, কেহ বা৷ সেবার কাধ্য করিতেছে। এইরূপে বহু লোক 

বিবিধ কাধ্য করিয়া সমাজকে ম্বীয় পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে দিয়] 

নাহায্য করিতেছে । এই জন্যই মানুষকে দলবদ্ধ হইয়! বাস করিতে 

হয়। এই দলবদ্ধ তইয়া বাস করার নাম সমাজ। 

এই নমাজের প্রধান নেতা ল্লাভ। তিনি শান্তিরক্ষা করেন। 

সমাজের অসুবিধা দুর করিয়া সমাজকে শৃঙ্খলার সহিত চলিবার বিধান 

করিয়া দেন। রাজশক্তি ব্যতিত সমাজ হ্শৃঙ্খলায় চলিতে পারে না। 

রাজ। নান উপায়ে সমাজস্থ লোকদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করেন। 

যে সমাজ কোন রাজার অধীন নহে, সে সমাজ টিকিতেই পারে না। 

তাই স্থমেরু প্রদেশের শ্বেতবর্ণ মানবগণের মধ্যে রাজা দেখিতে 
পাই এবং রাজার অধীনে সমাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে দেখা যায়। স্ছ্য্য 
নামক রাজ! এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম স্ু্যলোন্ক। 

চন্দ্র নামক রাজ! এক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম চতুদ্ৰ- 

লোন । এইরূপ বক্রুণলোন্ক, বাম্থুলোক্ক গ্রভৃতিও 
ছিল। সর্ষৌপরি ইন্দ্র ছিলেন সার্বভৌম রাজা । ইনি সকলের উপর 

কর্তৃত্ব করিতেন। টৈষ্মাত্রেস্ ভ্রাতা দিতিপুত্র দেত্যিগঞ্ এবং 

দনুপুত্র ্টাননবগণ সহ রাজ্য লইয়। সর্বদাই তাহার বিবাদ হইত। 



১৬৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
সিসি সস সস সিস্পিসিসসি ০৬স্িউাসিসিসিিসিিসিসিসিসি সিসি সিসি সিসি সিসি সিসি সিস্সিপিিস্পিসিস্িসিপিসিস্পিস্পিসপি সিসি পিসি ৮ 

হিলণ্যকম্পিপু সর্ধ জ্োষ্ঠ হইয়াও স্বীয় কার্য গুণে মাতামহ 

দক্ষ্ষেত্র সিংহাসনে স্থায়ী হইতে পারিলেন না। পক্ষপাত দোষে 

ছুধিত হইলেন, প্রবল প্রজাপক্ষ ইজ্্্রি্র পক্ষ অবলঘ্বন করিল। 
ইন্দ্র প্রজাবলে বলীয়ান হইয়! মাতামহ সিংহাসন অধিকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। সময় নময় স্থবিধা পাইয়া দৈত্যদানবগণ দৌরাত্মা করিত 

বটে কিন্তু প্রবল প্রজ। এবং সুর্য চন্দ্র প্রতৃতি সমস্ত রাজাগণ ইন্ত্রকে 

সাহাধ্য করায় স্থায়ী ক্ষতি কিছু করিতে পারিত না। দিতিপৃত্র 

ক্মলভতুগঞ্ণ ইন্দ্রের বাধ্য ও অন্থগত ছিল, এ জন্য তাহারা 

যজ্ঞভাগ পাইত। 

স্থমের সমাজে ব্রিন্বাহ প্রচলিত ছিল। রাজা পৃথু সর্ধ প্রথম 
ক্রুন্িকীার্্ট দ্বারা শস্তোৎপাদনের ব্যবস্থা করয়চলেন। তখন 
সকলেই কৃষিকার্ধ্য করিত, মকলেই কাপড় বুনিত, সকলেই স্বুত্রধর ও 
কর্মকারের কার্য করিত। এ সময় ইহার! কোন প্রকার হ্বাতু ব্যবহার 
করিতেন কি না, তাহ! জানা যায় না। তবে প্রস্ভল্ল নিশ্মিত পালিম 

অস্ত্র এবং অস্থি বা শ্রক্ছ নির্মিত স্থচ ইত্যাদি এবং তৎসজে ন্কাপড় 

বুনিবার, হস্ত কাটিবার যন্ত্র এবং চ্ত্রেনল সাহায্যে মাটার 
গাত্রাদি নিশ্মাণ করিবার নিদর্শন মৃত্তিকার গভীর শ্তরে প্রাপ্ত হওয়ায় 

পষ্টুই বুঝা যায় যে, হুমেরু প্রদেশে আর্ধ্যগণ আগমন করিলে পর, 

পৃথু রাঁজা কর্তৃক কৃষিকার্ধ্য প্রবপ্তিত হইলে, তাহাদের অনেকে 

দলবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাই 
্বুইজাল্লল্যাঁত্ডি যে প্রকারের অস্ত্র শ্্ে চিহ ইত্যাদি পাওয়া 
গিয়াছে, ্নাতদ্রাজেল্র দক্ষিণ সীমা হইতে বিদ্ধ্য পর্বত পর্যয্ত 

সমস্ত ভূভাগে সেই প্রকারের প্রস্তরাত্ত্, মৃৎ পাত্র, কাপড় বুনিবার 
নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়। গিয়াছে। শ্রযুক্ত লি মেস্থরিয়্ার (.০ 



মেরুতত্তব ১৬৫ 

০৯ ৭৯৯৮ পিসিশপিসি স্পা িসিসসপিস্পিস্সিসস্পিসসিস্পিিসিসিসিসিসিসিসিস্পিসিসি সিসি সিসি িসিস্পিসপি সি পসিস্পিসিসসপসি সস পলা 

816501197) ১৮৬১ খুষ্টাবে প্রথম এ চি আবিষ্কার করেন। তাহার 

পর হইতে এ পর্য্ত শ্রীযুক্ত (879০০ £০০$6) ক্রম ফুট, (01501106) 

মেডলিকট প্রতৃতি নম্নাকুল হইতে মান্দ্রাজ পর্যন্ত ভৃভাগ হইতে, 
অনেক প্রস্তর রচিত অস্ত্র, প্রাচীন গৃহসজ্জার উপকরণ প্রভৃতি বাহির 

করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর ভারতে কুত্রাপি এই সমস্ত নিদর্শন পাওয়া 

যায় না। তাহা না পাইবারই কথা, কারণ এই প্রদেশে হিমালয় ও 

বিশ্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী আধ্যাবর্তের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যস্ত সমস্ত 

স্থান হম্মুজে গর্ভে ছিল, কিন্তু নর্্দ|! হইতে দক্ষিণদিকে বহস্থান তখন 

হইতেই বাসযোগ্য ছিল। তাই এখানে অতি প্রাটীনকাল হইতেই 
মানুষ বাদ করিত। যেস্থান হইতে যে জাতীয় মানব গ্রন্তরান্ত্র লইয়া 

স্ুইজারল্যাণ্ডে গিয়াছে, সেই স্থান হইতেই সেই জাতীয় মানব নর্শদা 
নদী হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ভুভাগেও আসিয়া বাস করিতে পারে, 

তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যদি কেহ বলেন স্থইজার- 

ল্যাণ্ড হইতেই যে দাক্ষিণাত্যে প্রন্তরাস্ত্র ব্যবহারকারী মানব আইসে 

নাই, তাহার প্রমাণ.কি? প্রমাণ আছে। জূুতত্ত্ব বলিয়! দিবে) বিবিধ 
নৈমগ্গিক বিপ্লব ইউরোপে যেমন ঘন ঘন সংঘটিত হইয়া! প্রাণী সমূহকে 
ধ্বংদ করিয়াছে, তাহাতে সুইজারল্যাও্ড হইতে প্রস্তরান্ত্র লইয়া লোক 

দাক্ষিণাত্যে আইদ| অসস্ভব। মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশও তেমনি 
মানবের আদি জন্মভূমি নহে, সুতরাং তথা হইতেও নুইজারল্যাণ্ডে 
প্রস্তরাস্ত্ারী মানবের গমন অসভ্ভব। অতএব স্থমেক প্রদেশে 

বাসকালে আধ্যগণ প্রস্তরান্ত্র ব্যবহার করিতেন, কাপড় বুনিতেন, 

কষিকার্ধ্য করিতেন, মৃৎপান্র প্রস্তত করিতে পারিতেন। 

স্থমেরু প্রদেশে এখনকার মত জাতিভেদ প্রচলিত ছিল না। 

কার্ধ্যের সুবিধার জন্য বর্ণভেদ করিয়া নামকরণ করিতেছিলেন মান্জ। 



১৬৬ পৃথিবীর পুরাত্তত্ 
সি সপ সপিস্সিস্পিস্পিস্িস্পি সস স্পি সা সপশিসসপাসসস সপ্ন আসিস সিভি পাপন 

কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ প্রকৃতির মনুষ্য সমূহের চরিত্র 

ও কার্ধ্যাদ্দির অন্গকরণ করিয়া মেরুবাঁসী আধ্যগণ নিজসমাঁজের লোক- 

দিগকেও প্রকৃতি ও গুণভেদে উক্ত চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন। 

স্থুমেক বাসীগণও তন্্রপ সত্তগ্তণ প্রধান আধ্যগণকে শম্েতবর্ণ 

বলিতেন, রক্তবর্ণ মন্ুস্বের ন্যায় কঠোর প্রকৃতির আর্ধ্যগণকে লত্্বণ্ 

বলিতেন। পীতবর্ণ মানুষের নায় কষি-কাধ্যে পারগ আধ্যগণকে তাহার! 

ীতবর্ণ শ্রেণীভৃক্ত করিয়াছিলেন, এবং অশিক্ষিত ভ্ুর প্ররুতি 
কৃষ্ণবর্ণ মন্ুষ্যের স্তায় প্রকৃতি বিশিষ্ট আধ্যগণকে ক্ুক্বওবর্ণ তৃক্ত 

করিয়াছিলেন। 

আধ্যগণ এখানে বাসকালে শ্যতছেহে দাহ করিতেন না বা কবর 

দিতেন না। কোন উচ্চস্থানে ফেলিয়া! দিতেন। শকুনিতে আহার 

করিয়৷ অস্থি অবশেষ করিত। এখনও তিব্বতে এইবপ প্রথা গ্রচলিত 

আছে। বোদ্বাই প্রদেশের পার্শি সম্ুদায়ও এইরূপে মৃতদেহ সৎকার 

করেন, তবে প্রণালী একটু উন্নত হইয়াছে মাত্র । | 

যে সমস্ত গীতবর্ণ জাতি এই সময় মঙ্গোলিয়া প্রদেশে বাস করিত; 

তাহারা আর্ধগণের সংশ্রবে আসিয়া সত্য হইয়াছিলেন। আর্্যগণ 

তাহাদিগকে গন্হার্ঘ্ব বলিতেন। 

১০। ধর্মমতত্ব 

এই সময়ে গ্যোপিত। এবং পৃথিবী মাতারূপে পুঁজিতা হইতেন। ্ক্্ধ্য 
চন্ত্র প্রভৃতি পৃজিত হইতেন। ইহীদিগকে তখন জ্বুত্র বলিত। সর 
অর্থ স্থ উত্তমরূপে-_রাজ দীপ্তি পাওয়া, অর্থাৎ যাহারা উত্তমরূপে দীপ্ধি 
পাঁয় তাহারাই সুর। এইজন্য হুমেরু প্রদেশবাসিগণ এই সময়ে অস্বুল্ল 
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স্৯৯ সিসি সি সিসি সিসি সিসি সিসি 

নামে কথিত হইতেন। অন্থুর অর্থ দীপ্তিহীন। এখানে আধ্যগণ 

গব্বান্মশ্ররন্ন, দর্্ণপৌর্ণন্নীল ইত্যাদি যজ্ঞ করিতেন এবং 

যজ্ঞে পশুববলি দিতেন। 

বেদে অতি অন্স্থলেই চেটে স্ত্রীলিঙগ-বাচকরপে ব্যবহৃত হইয়াছে 
যেখানে প্ুজী কথা সেখানেই প্িতারপে পুজিত হইয়াছে 
প্রাচীন মিশরবানীগণ দেযোকে মাতা এবং পৃথিবীকে পিতি! 
বলিত। তথায় দ্যৌ ও পৃথিবীর বিবাহ লইয়া অনেক পৌরাণিক 
কাহিনী রচিত হইয়্াছে। আধ্যগণ দেতৌক্কে পিতা এবং প্রুৃথি- 
ীক্কে মাত। বলিয়াই পূজা করিতেন। 

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো “টিসিয়াস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, দেঢৌ 
পৃথিবীর স্রান্মী। হোমর পৃথিবীকে আকাশের পত্রী ও দেব 
জননী বলিয়৷ বর্ণন| করিয়াছেন। ইউরিপিডিসের গ্রন্থে পৃথিবীকে 
ক্নাতি। এবং দ্যৌকে পিতি। বল! হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় 
প্রসিদ্ধ ধর্মবিদ্জানবিৎ রেভিন সাহেব বলিয়াছেন, দেযৌ ও পৃথিবীর 

বিবাহ হইতে শত শত পৌরাণিক কাহিনীর হুষ্টি হইয়াছে। 

আধ্যগণ স্থুমেরু প্রদেশে বাসকালে স্মুর্ম্যেল পুজাও করিতেন। 

৯ িস্িস্পিসপিস্পি্সি সি পিসি সিস্ট সপসপসিস্সি সিস্ট স্পস্ট পি 



পঞ্চম অধ্যায়। 

জলগ্লাবন। 

৪৮৯২৯ কষ্টা বা ৫৫৯৮ খু: পৃঃ অবে ইন্দ্রের হুমের প্রদেশে 

রাজত্বকালে এসিয়ার দক্ষিণাংশে এক "মহানগরী হইয়াছিল। এই 

বিপ্রবে স্থুমেরু পর্বত ও হিমালয় পর্বত মধ্যস্থিত ০গোন্ি উপসাগর 

হইতে জলোচ্ছাস হস! হিমালয় পার্বত্য গ্রদেশকে ডূবাইয়। দিয়াছিল। 

তৎকালে নাভিবংশীয় রাজ। বিশ্বীজ্যোতি হিমালয় প্রদেশে রাজ 

করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত এুজাগ্ণলহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গোবি উপমাগরের জলোচ্ছাদ পশ্চিমদিকে বর্তমান তুরকিস্থান ও 

পারস্তদেশের উপর দিয়া আফ্রিকার উত্তরাংশ পর্্স্ত সমস্ত দেশ প্লাবিত 

করিয়াছিল। গোবিসাগর মরুভূমিতে পরিণত এবং হিমালয় ও তিব্বত 

বর্তমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিম সমুদ্রতলের গভীরতা অনেক 

কমিয়। গিয়াছিল। ককেশশ পর্বত শ্রেণী অনেক উচ্চ হইয়াছিল। 

উত্তর আফিকার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থিত সমুদ্র ভরাট হইয়া 

সাহার। মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। আরারট পর্বতও এই সময় 

বর্তমান উচ্চতা প্রা্ধ হইয়াছিল। হিমালয়ের দক্ষিণে বিদ্ধ্য পর্বতের 

উত্তরে অবস্থিত, পূর্বব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত স্থান সমুদ্র ছিল। 

এই জলপ্লাবনে সেই স্থানের সমস্ত সমুদ্রতল আরও গভীর হইয়াছিল। 

শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত, অগ্রিপুরাণ মত্্তপুরাণ গ্রতৃতি হিন্দু শান্তর 
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গ্রন্থে এই জল প্লান্বনেল বর্ণনা লিধিত আছে। তাহাতে জানা 

যায়, বৈবন্বত মন্ত্র একদিন নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন লময় একটী 

মংস্ত আসিয়া তাহার অঞ্চলীতে পতিত হইল। মন্ধু প্রথমে তাহাকে 

এক কলস মধ্যে রক্ষা করিলেন। ম্ৎস্তের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 

জলাশয়ে পরে সমুদ্রে ছাড়িয়! দিয়ছিলেন। স্মশুস্য' সমুক্রে পতিত 

হইয়া স্মন্যুক্কে কহিল--“আজ হইতে সাতদিন মধ্যে এই নিখিল জগৎ 
সাগর জলে প্লাবিত হইবে, সেই সমগ্র একখানি নৌন্ক। তোমার নিকট 
আমিবে। তুমি তাহাতে নকল জীবের এক এক দম্পতী স্থাপন করিয়। 

তাহাতে আরোহণ করিবে । তখন আমি তোমার নিকট উপস্থিত 

হইব। তুমি নৌকাখানি আমার সহিত বাঁধিয়া দিও 1” যথাসময়ে 
সমুদ্র উদ্বেলিত হইলে সমস্ত প্রদেশ জলে প্লাবিত হইতে আরম্ত হইল। 
সেই সময় বৈবন্বত মনুর নিকট একখানি মৌন! আসিল, তিনি নকল 

জীবের এক এক জোড়া লইয়া সেই নৌকায় উঠিলেন এবং মংস্যকে 

নিকটে দেখিয়। তাহার শূজে .নৌকাথানি বাধিয়। দিলেন। নৌক! 

হিমালয় পর্বতের উপর দিয়া:ভাপিয়া চলিল। তংকালে কোন দিকেই 

ভূমি দেখ! গেল না । ক্রমে তাহার একটি শৃঙ্গ দেখা গেল এবং নৌকা 

& শৃঙ্গের নিকট উপস্থিত হইল। মু তাহাতে নৌকা বাধিয়! ফেলিলেন। 

মত্ত কহিলেন, “আমি বিধাতা, তোমাদ্িগকে উদ্ধার করিবার জন্থই 
এই মহস্মুদ্তি ধারণ করিয়াছি।” মঙ্গু জীবগুলিকে লইয়া সেই শৃঙ্গ 
অবতীর্ণ হইলেন। এইস্থান এখনও নো নবজ্বন্ন ভীর্থনামে প্রনিদ্ধ। 

ব্কাশ্মীল্লেন্র কস নাগ (কংস নাগ) নামক অতুযুচ্চ গিরিশৃঙ্গে 

এই নৌবন্ধন শৃঙ্গ অবস্থিত। এখনও অনেক যাত্রী হিমরাশির মধ্য 
দিয়া তীর্ঘজ্ঞানে এ স্থানে গিয়! দর্শন করিয়া আইসে। এই প্রদেশের 

নাম ্াল্লাক্ষোল্রাম। 



১৭০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
পাপা 

বাইবলে লিখিত আছে-যখন ভূমগুলে মন্ুয্বদদের সংখ্যা বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল ও অনেক কন্া জন্মিল, তখন ঈশ্বরের পুত্রের! (5০95 ০ 
0০৭) মন্ধুষ্যদিগের কন্যাগণকে স্থন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে 
তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, “আমার 

আত্মা মনুষ্য দিগের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না। তাহাদের পরমায়ু 

১২০ বৎসর মাত্র হইবে। তিনি মন্ুষ্তাদিগকে দুষ্বম্মান্বিত দেখিয়া বড়ই 

অনুতপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে কৃষ্টি করিয়াছি, 
তাহাকে ভূমগ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, এবং তৎসহ সমস্ত পশু, সরিস্থপ, 

ও পেচর পক্ষীদিগকেও ধ্বংস করিব । নোহ তাৎকালিক লোকদিগের 

মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ ছিলেন এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন । 

ঈশ্বর ম্োহক্কে কহিলেন, এই সকল প্রাণীর অস্তিমকাল উপস্থিত, কারণ 

তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে । আমি পৃথিবীসহ 

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি গোঁফর্ কাষ্ঠ দ্বারা এক জীহাভ্ 

নিনর্সাঞ। কর; সেই জাহাজের মধ্যে কুঠরী নিম্মীণ করিবে এবং 

ভিতরে ও বাহিরে ধৃপ দিয়া লেপন করিবে। জাহাজথানি দীর্ঘে তিনশত 
হ্ত, প্রস্থে পঞ্চাশ হস্ত ও ত্রিশ হস্ত উচ্চ হইবে। তাহার ছাদের একহাত 

নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিবে এবং জাহাজের পার্থ দ্বার রাখিবে। 

তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তাল! নিম্মাণ করিবে। আমি জলপ্লাবন 

দ্বার! প্রাণবাফু বিশিষ্ট সমন্ত জীবকে নষ্ট করিব বটে, কিন্তু তোমার সহিত 
আমার নিয়ম রহিল, তুমি তোমার স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া 
জাহাজে উঠিবে এবং মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব জন্তর স্ত্রী পুরুষ জোড়া! 

জোড়া তোমার সঙ্গে জাহাজে লইবে। সর্বপ্রকার পক্ষী ও সর্বব- 

প্রকার পণ্ড ও সর্বগ্রকার ভূচর সরিস্থপ মধ্যে শুচ্চি পশুর সাত সাত 
জোড়। দম্পতী ও অশুি' পশুর এক এক যোড়া দম্পতী এবং 

সিসি 
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খেচরদিগের সাত মাত জোড়া দম্পতীকে, তাহাদের বংশরক্ষার জন্য, 

তোমার সঙ্গে লইবাঁ। অগ্ত হইতে সপ্তাহ পরে আমি পৃথিবীতে চল্লিশ 

দিবা রাত্রি বুষ্টি ব্যাইয়। আমার হুষ্ট যাবতীয় প্রাণীকে ধরব ন করিব ।” 

নোহ ঈশ্বরের আদেশ মত নমস্ত উদ্চোগ করিলেন। নোহেল 

বয়সের ৬** বব্সরের দিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে পৃথিবীতে মহাবৃষ্ট 
আরম্ত হইল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বুষ্টি হইয়া পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল। 

জাহাজ জলে ভ্ডাঁনিম্সা চলিল। ক্রমে পর্বতসমূহ ডুবিয়া গিয়া 
তাহার উপরে পনর হাত জল হইল | তাহাতে যাবতীয় ভূচর, খেচর 

প্রাণীসমূহ, গ্রাম্য ও বন্য পশু, দরিস্থপ এবং মনুষ্য মরিয়া গেল। একশত 

পঞ্চাশ দ্রিন পধ্যস্ত জল পৃথিবীর উপরে প্রবল থাকিল। তৎপরে হাস 

পাইতে লাগিল। সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে আলাল্পউ পর্বতের 

উপর জাহাজ লাগিল। 

বিভিন্ন গ্রাটীন জাতির নিকট নোশ্। ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসি্ 

ছিলেন। এ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাইবলের নোয়া, মুসলমানদিগের নিকট “ন্নু” নামে পরিচিত । বাবিলন 

বা কালদীয়ার অধিবাসীগণের বেরোঁসাম্বাসী জিশুথুন (501580103) 
অথবা! শিশুথসের (51990105) সহিত খুষ্ট ধর্মশান্ত্রোিখিত নোয়ার 

অনেক সাদৃশ্ঠ আছে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত 'মন্যুল্র সহিত ইহাদের সাদৃশ্য 

আছে। ইনিই লিডিয়ানদিগের নিকট ন্নৌতন, (81283), ফিজিয়ান- 
দিগের নিকট নো এ (০০), গ্রীকদিগের নিকট ছেওডিন্কলীম্ন্ন 

(1)68051107) এবং মিশরদিগের নিকট ্নেন্েেওল (11295) নামে 

প্রসিদ্ধ। জলপ্লাবনের বিষয়ও সকল শাস্ত্েই বর্ণিত হইয়াছে, অতএব 

'ন্যুজ্য এই জলপ্লীবন্নেল সাক্ষী । 
পৃথিবীর শান্ত্সমূহে এ পধ্যস্ত জলপ্লাবনের যে প্রমাণ পাওয়! গেল, 



১৭২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
প্পিস্পাস্পিস্পি্পিসিসসসএস্পিসপিসিিাসসি সি স্সিপসিতা সি সপিস্পিস্সিপসসপসসসিস্িসপিস্িস্সিসপসপিস্পিস্পিস্পিস্সিসসিসিস্পিসি সি সিসি পিপাসা পিপাসা সপ আমি সি 

তাহাতে এবং ভূতত্ব সংক্রান্ত প্রমাণে * জলপ্লাবন যে হইয়াছিল, তাহা 
নিঃসংশয়ে জানা যাঁয়। এই জলপ্লাবনে যে কেহ জাহাজে আরোহণ 

করিয়। রক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং তিনি যে পণ্ড পক্ষী আদির কতক 

কতক রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। এসন্ষদ্ধে হিন্ু- 

শাস্ত্রোক্ত বৃত্তান্ত এবং বাইবলের লিখিত বৃত্ান্তই প্রধান। কিন্তু এই ছুই 
শাস্ত্রে অবতরণ সম্বন্ধে একটু বিরোধ দেখা যায়। হিন্দুশাস্ মতে বৈবন্বত 

মন্থ হিমালয় পর্ধবতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অগ্ভাপি তাহা নৌবন্ধন 

শৃঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ আছে। বাইবল মতে নোক্সা! আরারট পর্ববতশূঙ্গে 

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অগ্যাপি তথায় একটা স্থানের নাম নৌ্ছন্ন 

নামে প্রদিদ্ধ। এই দুই শাস্ত্রোলিখিত বর্ণনার কোনটা সত্য অথবা 

দুইটিই সত্য বা একটি মিথ্যা, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক । 
হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে প্রাচেতস্ দক্ষকন্তা অছিতিল গর্ভে 

কশ্ঠপ খষির ওঁরসে ১২টি সন্তান জন্সিয়াছিল। তাহাতে ১২টি আদিত্যের 

অর্থাৎ ১২ মাসের নুরের ১২টি নাম অন্থুসারে তাহার! এই ১২টি সম্তানের 

নাম রাখিগ়াছিলেন-_ ইন্ত্, বিষুর, অরধ্যমা, দক্ষ (ধাতা), তষ্টা, পুষা, 

বিবন্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ। অর্দিতির পুত্র বলিয়! 

ইহারা আদিত্য নামে খ্যাত। নুরের এক নাম আদিত্য । শাস্- 

কর্তাগণ কশ্ঠপ-পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের সহিত ১২ মাসের ১২টি সুর্যের বড়ই 

গোলোযোগ করিয়াছেন। ১২ মাসের ১২টি ্য্য জ্যোতিষ পদার্থ এবং 

একই হৃর্যের অবস্থ। ভেদে ১২টি নাম। কিন্তু অদিতি পুত্র ছ্বাদশাদিত্য 

সংখ্যায় পৃথক পৃথক ১২টি । ইহার! একজন নহেন, অর্থাৎ এক অর্দিতি 

পুত্রেরই ১২ নাম নহে, ১২টি সহোদর ভ্রাতা। আকাশের হয দীপ্ত 

পদার্থ, আর ইহার! রক্ত মাংসের শরীর বিশিষ্ট মনুষ্য । 

* পৃথিবীর পুরাতন্ব, হষিস্থিতি প্রলয় তত্ব ১১০ পৃষ্টা 



যেরুতত্ত ১৭৩, 

৯্পস্পাস্পিস্পিসপিস্সিসাস্পি সপ স৯স্পাসপিসসিস পা ্পাম্পাস্পিসি 

অদিতিপুত্র বিবক্্ানেল সহিত বিশ্বকন্মার সংজ্ঞা! ও ছায়া নায়ী 

দুই কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। সংজ্ঞার গর্ভে বৈব্রক্রত নামে পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ছায়ার গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছিলেন, 

তাহার নাম সার্ণি। এই ছুই পুত্রই মন্ হইয়াছিলেন। মন্ধুষ্য 

জাতির আদি পুরুষকে মন্থ বলে। এ অর্থে ইহারা অবশ্যই আদি মানব 
নহেন, কিন্তু মন্থু নাম হইতে জানা যায়, ইহারা কোন মন্ুয্যশুন্য স্থানে 

প্রথম গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বংশ পরম্পরা দ্বার কালে 

এ প্রদেশ পূর্ণ হইয়াছিল, এইজস্ তাহারা এ মনুঘাশূন্য প্রদেশের সন্তু 
নামে কথিত। জো ভ্রাতা বৈবস্থত এক প্রদেশের মনন হইয়াছিলেন, 

কনিষ্ঠ ভ্রাতাও এক প্রদেশের মনন হইয়াছিলেন এবং একই সময়ে 

হইয়াছিলেন, তাই তাহার সাবর্ণি ( অর্থাৎ সমান বর্ণ বিশিষ্ট ব৷ সমান ধন্ধী ) 

মন্থ হইয়াছিল। * বিবন্বান্ অর্থ স্্ধয, সুতরাং ইহারা উভয়েই সুর্যের 
পুত্র বলিয়া! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল । ইহাদের বংশের নামই সুরধ্য বংশ। 

শান কর্তাগণ বিবন্ধানকে জ্বুর্থ7 মনে করিয়। এমন ভাবে তাহার বর্ণনা 

করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে নিঃনংশয়ে বুঝ। যায় যে, তাহার। 

বিবস্বানকে প্রকৃত স্ুর্যই মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। 

কশ্ঠপ খষির গরসে প্রাচেতস্ দক্ষের কন্ত! অদদিতির গর্ভে, এই বিবস্বানের 
জন্ম হইয়াছিল, তাই জোষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবস্বত (বিবস্বান হইতে 

জাত) মন এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম সাবর্ণি ( অর্থাৎ বৈবস্বত সহ সমান 

ধ্মবিশিষ্ট ) মন্তু হইয়াছিল । এই বৈবন্বত মন্্ুর বংশই ভারতে জ্বুর্খ্য 

হস্ণ নামে গ্রসিদ্ধ। এই ভ্রমটা এক্ষণে এতই সত্য বলিয়। গৃহীত 

হইয়াছে যে, পরবর্তী খধিগণ ইহাকে “অপোৌ ুলেেস্ বাক্য 
বলিয়। বর্ণন করতঃ সকল কৈফিয়তের হাত এড়াইয়াছেন। 

*₹ খর্থেদ ১০ 1৬২1৮) ৯) ১৩ খক। 



১৭৪. : পৃথিবীর পুরাতত্ব 

যাহা হউক হিন্দুশান্ত্রের সাহায্যে আমরা একই সময়ে ছুই মনু 

পাইলাম, একজনের নাম তববজ্মত, দিতীয় সার্পি*। 

ইহারা একই সময়ে ছিলেন। ইন্দ্র ইহাদিগের খ ল্লতাত। ইন্দ্রের 
স্থমের প্রদেশে রাজত্বকাঁলেই জলপ্লাবন হইয়াছিল, স্বতরাং ইহারা 

উভয়ে দে সময় বর্তমান ছিলেন। জলগ্লাবনকালে বৈবন্বত মনু নৌকায় 

আরোহণ করিয়! হিমালয় পর্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু সাবর্ণি মনত 

গেল ক্ষোথাম্ ? মন শব্ধের “নু” ক্রমে “মু” “নোয়া” “নৌএ” প্রভৃতি 

হইয়! গিয়াছে মনে করিয়া, আমর। অনায়াসে ইহাকে “নোয়া” বলিয়া গ্রহণ 

করিতে পারি। এখন আমরা অনাম়ামে বলিতে পারি, তল- 

প্লাবনেল সম্পস্থ দুই ভ্রাত। দুই খানি জাহাজে 
আল্লোহণ কলজিক্ত। আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের 
একজন হিন্মালজ্্র পর্বতের শূঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর 

একজন আল্লীল্রটউ পর্বতশৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা উভয়ে 
গোবি উপমাগরে নৌকারোহণ করিয়াছিলেন হিন্দুধশ্ম শান্্রান্থসারে 

বৈবস্বত মন্ু মত্ত জাতীয় কোন জলজীবের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়! 
তৎসাহায্যে সহজেই হিমালয়শূঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জানা যায়। 

কিন্তু বাইবলে দ্রেখ| যায় নোয়া এইরূপ কোন সাহায্য পান নাই। তাই 

স্পষ্টই বুঝ। যায়, তাহার জাহাজ শ্োতোবেগে গোবিসাগর হইতে বাহির 

হইয়া ১৫০ দিন অর্থাৎ ৫ মাস পর্যন্ত পশ্চিম সাগরে ঘুরিয়া৷ বেড়াইয়া, 
তৎপরে আলাল উ' পর্বতে গিয়া লাগিয়াছিল। 

* বৈবন্যতেইস্তরে রাজা দ্বৌ মনু তু বিবন্বত; ॥৫৫ 
বৈবন্থতে| মুর্ষশ্চ সাবর্ণো যশ্চ বিশ্রাতঃ। 
জোষ্ঠঃ সংজ্ঞান্থতে। বিদ্বান্মম্ুবৈবপ্থত; প্রতু। 
সবর্ণায়াঃ স্থৃতশ্চান্টে। স্বৃতে। বৈবন্বতো মনুঃ ॥৫৬| বায়ুপুরাণ ১০০ অধ্যায়। 



মেরুতত্ব ১৭৫ 

৯২৯ পিসপিশিপিসসসসি/ সস পি সিসি ১ পি ৯০৯৮৯ সপর্াস্পিশিসপিসসিপ৯লিি সস সিপাসপিশি পপ সি 

অতএব হিন্দুশাস্ত্রোন্ত সান্বর্ণি যে বাইবলোক্ত “নোক্কর।” 

এবং মুললমান শাস্তোক্ত “নু” তাহাতে মনেহ নাই। 
হিন্ুশান্ত্রে এবং বাইবলে লিখিত আছে, সমস্ত পৃথিবী এই জলপ্লাবনে 

প্লাবিত হইয়াছিল। এ কথা ঠিক নহে। জলগ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী 
একেবারে এ পর্য্যন্ত কখন গ্রাবিত হয় নাই। ভূতত্ববিদ্গণ তাহা পরীক্ষা 

করিয়া দেখিয়াছেন। এই জলগ্লাবনে এপিয়ার দক্ষিণাংশখে গোবি 

উপসাগর হইতে হিমালয় পার্বত্য প্রদেশ, এসিয়। মাইনর, সিরিয়া, আরব 

এবং আফ্রিকার উত্তরার্ধ, ইউরোপের দক্ষিণাংশ প্লাবিত হইয়াছিল মান্র। 

সুমেরু পার্বত্য প্রদেশ প্লাবিত হইয়াছিল না, খঞ্থেদে তাহার প্রমাণ 

পাওয়া যায়। যথাস্থানে তাহা লিখিত হইবে। কেবল বৈবস্বতের সংযমণী 

পুরী প্রাবিত হইয়াছিল। 

খণ্েদের ১ম মণ্ডলের ৫৮ সুক্তে, নবম মণ্ডলের ১১৩ নুক্তে এবং 

দশম মণ্ডলের ৫৭ ও ৫৯ স্ুক্তে জলপ্লারনের আভা পাওয়া যায় । যষ্ট 

অধ্যায়ে এই খকগুলি ও তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে । 



ষষ্ঠ অধ্যায়। 
মহামের প্রদেশ । 

বৈবস্বত মধ হিমালয় পর্বতের যে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 

এ স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন ্মহান্মেলত। পুরাণে এই মহামেরুর 

উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের সময়ও এই স্থান বিশেষ প্রমিদ্ধ ছিল। 

“পূর্বের খষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে আমাদের 
এই মহামের স্থিত সমাজে অন্য যিনি আিবেন না, সেই খষি স্চরাত্রির 

পর ব্রদ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল খষিই নিয়ম পালন করেন, 

কিন্তু এক বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন *1” এই বৈশম্পায়নই 

ব্যান দেবের শিষ্য, মহাভারতের বক্তা। শাঙ্ায়ন ব্রাহ্মণে 

লিখিত আছে-_ 

“পথ্যান্বস্তি উত্তরদিক জানেন। গথ্যান্বত্তিই বাক । উত্তর দিকেই 
বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়৷ কীন্তিত হইয়া থাকে । লোকেও উত্তরদিকে 

ভাষ! শিক্ষা করিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক এ দিক 

হইতে আসিয়া থাকেন। সকলে 'তিনি বলিতেছেন এই বলিয়। তাহার 

( উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিকে 
বলিয়! খ্যাত ৭1৮ এই উত্তর দিক এ "মহাম্সেক্রুত সন্মাজ। 

* ধধিযোহদা মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি। 
তন্ত বৈসপ্ত রাত্রাপ্রক্গ হত্য! ভবিষ্যতি ॥ ৩ 
পূর্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োইস্ৎ কৃতোদ্ধিজ | 
বৈশম্পায়ন একস্ব তং ব্যতিক্রান্তবাং স্তদ]॥ 8৩1৫ অঃ 

1 “পথ্যান্স্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ| বাগ্ বৈ পথা। সবত্তিঃ। তন্মাদুদীচ্যাম 
দিশি প্রজ্ঞাততর| বাগুদ্যতে | উদঞ্চে উ এবস্তি বাঁচং শিক্ষিতুম। যো বা তত 
আগচ্ছতি তন্ত বা শুশস্তে ইতিল্মাহ। এবা হি বাচোদিক্প্রজ্ঞাত||৮ ৭৬ 



মেক্কতত্ব ১৭৭ 

স্পা পিসি স্পিস্পিস্পিস্পি 

অবস্তা মতে এই প্রদেশের নাম “নৌ” । ইহা অহর মজ্দ 
কর্তৃক স্থাপিত তৃতীয় প্রদেশ *। আধ্যমতে মহামেরও শতীস্ত 

প্রদেশ ণ। প্রথম ০মব্রভ প্রদেশ, দ্বিতীয় স্কুন্মেলভ প্রদেশ, তৃতীয় 
স্মহাশ্সে লিভ প্রদেশ । 

জল শু হইলে স্তুমেরু প্রদেশ হইতে আধ্যগণ আসিয়া, এই বৈবস্বত 
মন্ুর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, খগেদে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

কিন্তু ভাষ্যাদির দোষে এখন দে তত্ব বুঝ! কঠিন হইয়াছে, প্রক্কত অর্থ 
লোপ পাইয়াছে, বিরূত ব্যাখ্যা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । 
ধণ্েদে লিখিত আছে-_ 

১। স্থানদাতা বৈবস্বত মন্ু যে স্থুদূর দেশে গিয়াছেন আমরাও 

তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্ত বাস করিব। 

২। সেই স্থদূর স্বর্গতুল্য পৃথিবী, যেখানে মন্থু গিয়াছেন তথায় এই 
জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব। 

*:61[17]. %]15 0000. ০607০ ৪০০৫ 12705 20. 00901001169 ৮/1)101 

7) ঠা 017208) 0762069) ৮2500650000) 00915 110070.) অনুবাদক 

ডারমেষ্টেটার সাহেব বলেন মাত (10918), মাজিয়ানা (1211279 ) অথবা 

মার্ড (11৩০ ) মৌরু নামে কথিত হইয়াছে । এ কথা ঠিক নহে | মহামেরুই 
মৌরু নামে কখিত হইয়াছে। 1 ধঙ্বেদ ১/১১৩।১ ধক। ১৮০ পৃষ্ঠ দেখ । 

১। যত্রে যমং বৈবস্বতং মনে! জগাম দুরক। 
তত্ব আবত'ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে | ১। ৫৮ থক ১০ম। 

রমেশবাবুর অর্থ__তোমার যে মন অতিদুরে বিবন্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, 
তাহাকে আমর। ফিরাইয়! আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাদ 
কর।” এই অর্থ ঠিক হয় নাই। 

যম অর্থ এখানে যমরাজ ব| কৃতান্ত নহে। বম অর্থ এখানে নিবাস স্থানিদাতা, 

অর্থাৎ রাজা। অবন্তার ষিম ও এই যম শব্দের একই অর্থ । 
২। যত্তে দিবং ঘৎ পৃথিবীং মনে। জগাম দুরকং। তত্বে ইতাদি।২ 

তোমার যে মন অতিদুরে ব্বর্গে অথবা! পৃথিবীতে চলিয়। গিয়াছে ইত্যাদি । (রমেশ) 

ও 



১৭৮ পৃথিবীর পুরাতন 

৩) চারিদিকে জনশূন্য উদ্যান-বিশিষ্ট যে স্থদুর দেশে মন্গ গিয়াছেন 

তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব। 

৪। যে প্রার্থিত স্থদূর মধ্যদেশে (অর্থাৎ দ্ব্গ ও পাতাল মধ্যবর্তী 

মহামের প্রদেশে ) মন্তু গিয়াছেন তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য 

বাস করিব । 

৫। যে জলপূর্ণ সমুদ্রযুক্ত সুদূর দেশে মন্তথু গিয়াছেন তথায় এই 

জীবনকাল ক্ষয়ের জন্ত বাস করিব। 

৬। চতুর্দিকে কুষ্যকিরণ বিকিরিত যে স্দূর স্থানে মনু গিয়াছেন, 

তথায় এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব। 

শ। যে জল ও বৃক্ষ লতাদিযুক্ত সুদুর স্থানে মন্থু গিয়াছেন, তথায় 

এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব । 

৮। কুধ্য ও উষাযুক্ত যে সুদূর স্থানে মন্ত্র গিয়াছেন, তথায় এই 
জীননকাল ক্ষয়ের জন্য বাম করিব। 

৩] যত্তে ভূমিং চতুভূষ্টিং মনে। জগাম ইত্যাদি । চতুন্দিকে ত্রষ্ট হইয়! যায় 
অর্থাৎ খমিয়া খবিয়া পড়ে, এরূপ অতি দূরদেশে তোমার যে মন গিয়াছে ইতাদি 
(রমেশ)। ভূষ্টি অর্থ জনশূন্য উদ্যান হইবে | 

8। বত্তে চতশ্র প্রদিশো। মনে! জগাম দূরকং ইত্যাদি 
তোমার যে মন চতুদ্দিকের অতি দূরবর্তী প্রদেশে চলিয়! গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ) । 

চত._প্রার্থন৷ করা । অন্তর অর্থ স্থান। প্রদিশে৷ অর্থ ছুইদিকের মধাভাগে। 
৫| বত সমুদ্রমর্ণবং মনে জগাম দুরকং ইত্যাদি | 
তোমার যে মন অতি দূরস্থিত জল পরিপূর্ণ সমদ্রের মধো গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)। 
৬। বত্তে মরীচীঃ প্রবতে! মনে! জগাম দূরকং ইত্যাদি । 
তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্যমান কিরণমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 

ইত্যাদি (রমেশ)। 
৭| যত্তে অপে! যদোধধীর্মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি | 
তোমার যে মন দূরবর্তাঁ জলের মো কি বৃক্ষ লতাদির মধ্যে গিয়ছে ইত্যাদি 

(রমেশ)। 
৮। যত্তে চূর্যাং যহুষসং মনো জগাম দুরকং ইত্যাদি 



মেরুতত্ব ১৭৯ 

এসি পিসি শি ৯ ৯ ৯ ৯ ৬ সস উস সস সস সপ সস ধস 

৯। যে স্থদুর বৃহৎ পর্রতমালার উপরে মন্থ গিয়াছেন, তথায় এই 
জীবনকাল ক্ষয়ের জন্ম বাস করিব। 

১০| এই জগতের মধ্যস্থিত যে স্থদুর প্রদেশে মন্থ গিয়াছেন। তথায় 
এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্ত বাস করিব। 

১১। অতি দূর দেশ হইতেও যে হ্থদূর দেশে মনু গিয়াছেন, তথায় 
এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব। 

১২। যে স্থান পূর্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, সেই দূর দেশে মনু 
গিম্াছেন, তথায় আমরাও এই জীবনকাল ক্ষয়ের জন্য বাস করিব অর্থাৎ 

আজীবন বাদ করিব। 

এই স্ুক্ত দ্বারা, বৈবন্বত মন্থ কোন দৃরবর্তী স্থানে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেই দেশ পৃথিবীতেই অবস্থিত এবং 

সবগতুল্য উৎকৃষ্ট জনশূন্ত উদ্যান বিশিষ্ট, স্বর্গ ও পাতালের মধ্যবর্তী স্থানঃ 

তোমার যে মন দূরবর্তী হুধ্য কি উর মধো গিয়াছে ইত্যাদি। (রমশে)। 

৯। যত্তে পর্বতাহ্ধ হতে! মনে। জগাম দূরকং ইত্যাদি 

তোমার যে মন দূরস্থিত পর্ববতমালার উপর চলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ) । 
১০। যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো! জগাম দুরকং ইত্যাদি। 
তোমার যে মন এই সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দূরে চলিয়! গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ)। 
১১। যে পর! পরাবতো মনে! জগ|ম দুরকং ইত্যাদি 
তোমার যে মন দুরের দূর, তাহারও দূর কোন স্থানে চলিয়৷ গরিয়াছে ইত্যাদি 

(রমেশ)। 
১২। যত্তে ভূতং চ ভবাং চ মনো জগাম দূরকং ইত্যাদি। 
তোমার যে মন ভূত কি ভবিষ্যৎ কোন দূর স্থানে চলিয়। গিয়াছে ইত্যাদি (রমেশ, | 
রমেশবাবুর অর্থ পড়িয়া কিছুই বুঝা যায় না। তিনি মনকে মের বাড়ী যাইবার 

কথ! বলিলেন (১), আবার, তাহাকে পৃথিবীতে লইয়। গেলেন (২), সমুদ্রের মধ্যেও 

জইয়া গেলেন, কিরণ মণ্ডলের মধ্য (৩) এবং বৃক্ষলতার মধ্যে (৭) প্রবেশ করাইলেন, 
আবার বিশ্বজগতের মধোই অতি দুরে ভবিষ্যৎ" কোন দুরদেশে লইয়া গেলেন! এ 
সকলের কিছুই বুঝা যায় না। ম্থতরাং তাহার অর্থ ঠিক হয় নাই। 



১৮০ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

জলপূর্ণ সমূদ্রতীরে, বৃহৎ গন্ব্বত্মালাজ্র উপরে অবস্থিত। এই 
বর্ণনা যহামের প্রদেশের সহিত অনৈক্য নহে । 

বৈবশ্বত মন্থুর পিতামহ কশ্তুপ ধষি জলগ্লাবনের পরে পৌত্রের দেশে 

যাইবার সময় খণ্ধেদের নবম মণ্ডলের ১১৩ স্থক্তের নিয়লিখিত খকগুলি 

রচনা করিয়াছেন-- 

হে অমৃতক্ষরণশীল (সোম)! যেখানে প্রচুর আলোক, যে প্রদেশে 

আত্বীয়গণ আছেন, সেই হিংসাশৃন্য প্রদেশে আমাকে লইয়া চল। 
হেইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও ।৭ * 

যে স্থানে বৈবদ্বত রাজা আছেন, যেস্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, 

যেস্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়! গিয়া 
অমর কর 1৮ (রমেশ )। 1 

যেশুতীন্তর স্থখময় স্থানে, তৃতীয় ক্রীড়ার স্থানে, কামীগণ বিচরণ 

করে, যে প্রদেশ সমূহ আলোকযুক্ত, তথায় আমাকে দীর্ঘজীবী কর। ৯1 

যেখানে কামী ও অকামী (আছে) যেখানে (আমার) পৌত্রেল্ল 

* যত্রজ্যোতিরজঙ্রং যশ্সিক্লেশীকে স্বহিতং। 
তশ্মিম্মাং ধেহি পবমানামূতে লে।কে অক্ষিত ইংদ্রায়েংদে। পরিস্বব ॥৭ 

রমেশ বাবুর অর্থ_-যে ভুবনে সর্বদা আলোক, যে স্থানে স্ব্গলোক সসস্থাপিত 

আছে, হে ক্ষরণশীল ! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল! ইন্ত্রের জন্ত 
ক্ষরিত হও ॥৭ 

+ যত্র রাজ! বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ| 
যত ূর্যহ্বতীরাপন্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদো। পরিশ্রব ॥৮ 

1 যত্রামুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ। 
লোকাযত্র জ্যোতিত্বস্তত্তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্্রায়েংদে। পরিশ্রব ১ 

সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দ্িবালোক, যাহা নভোমণুলের উর্দে, আছে, 
ষথায় ইচ্ছানুদারে বিচরণ করা যায়, ষে স্থান সর্বদ| আলোকময় তথায় আমাকে অমর 
কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও (রমেশ)। - 
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টন 

রাজ্য, যেখানে যথেষ্ট আহার ও তৃষ্থি (লাভ হয়), তথায় আমাকে 

দীর্ঘায়ু লাভ করাও । হে ইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও । ১০ * 

যেখানে আনন্দ, আমোদ, প্রীতি ও আহ্লাদ বিরাজ করিতেছে, 
কামীর কামনা যেখানে পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে দীর্ঘায়ু লাভ করাও। 

হেইন্দু! ইন্দ্রেতে ক্ষরিত হও । ১১ ৭ 

নিম্লিখিত, খ্ধেদের দশম মণ্ডলের ৫৯ স্থৃক্তের খকগুলিতে জলপ্লাবন 

সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায় %-__ 

কম্মকুশল বথারোহীর ন্যায়, অধ:পতিত্ের জলের উপর উত্থানের 

ন্যায় তরণীয় আযুকাল যেন নবীনভাবে অর্থাৎ নবোৎ্সাহে পার হই। 
অম্ল হইতে (যেন) অতি দূরে থাকি। ১ 

শী শশা পাশা 

* যত্র কাম! নিকামাশ্চ ঘত্র ব্রপস্ত বি্টপং | 
স্বধা চ ঘত্র তৃপ্ডিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধীংদ্রায়েংদে। পরিভ্রব ॥১০ 

বথায় কামন। সকল নিঃশেষে পুর্ণ হয়, ষথায় প্রপ নামক দেবতার ধাম আছে, বথায় 
যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তি লাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত 

হও।১০ (রমেশ)। 

+ যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে । 
কামস্ত বত্রাপ্তা; কামান্তত্র মামমূতং কৃধীংদ্রায়েংদে। পরিশ্রব ॥১১ 

যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, বথায় অভিলাষী 
ব্যক্তির তাবৎ কামন! পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত 
হও।১১ (রমেশ) । ্ 

1 প্রতীধাযুঃ প্রতরং নবীয়ঃ গ্থাতারেব জ্রভুমতা৷ রথস্য। 
অধ চ্যবান উত্তরীতার্থং পরাতরং স্থ নির্খতিজিহীতাং॥১ 

হুবন্ধুর পরমাধু উত্তমরূপ ও নবীন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, যে সারথি রথ চালন! 
করেন, তিনি যদি কর্মকুশল হয়েন, তবে রথারু ব্যক্তি যেমন নু প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রপ 
হুবনধু সচ্ছনদ প্রাপ্ত হউন। যাহার পরমায়ুর হাস হইতেছে, সে আপনার পরমায়ুর 
'বষয়ে বৃদ্ধিই কামনা করে| নির্ধতি অতিদূরে গমন করুন।১ (রমেশ) 



১৮২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 
সিপিিসা 

ক্লেশনাশ হেতু, ভক্্যক্রব্যের সংস্থান হেতু, বহুপ্রকার উত্তম কার্ধ্য 
করিতেছি, সেই সমস্তের মায়াতে যেন জড়িত না হই। অমঙ্গল হইতে 
(যেন) অতি দূরে থাকি। ২ 

আকাশ যেমন পৃথিবীর উপরে থাকে, অজ যেমন পর্বত সমূহে 

থাকে, তদ্রপ (যেন) ক্লুননিকার্মে অনুরাগ যুক্ত হই। সেই সমস্ত 
জ্ঞাত হইতে যেন অশক্ত নাহই। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দূরে 

থাকি ৩। 

হে সোম! আমাদিগকে অনাদরে মৃত্যুর হস্তে দিও না, উর্দ্ধে 

বিচরণশীল ক্্ধ্যকে যেন আমরা দেখিতে পাই। বুদ্ধাবস্থা সচ্ছন্দে গত 
হউক, পীড়া উৎপাদন করিও না। অমঙ্গল হইতে (যেন) অতি দুরে 
থাকি। ৪ 

৬ নিধিমন্ন মং করামহে হু পুরুধ শ্রবাংসি। 
তা নো বিশ্বানি জরিত| মত্ত, পরাতরং সু নির/তিজিহীতাং|২ 
আমরা পরমাযু স্বরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য সামগান সহকারে অন্্ স্তপাকার 

করিতেছি) নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য রাশি করিতেছি । তামরা নিখ্তিকে স্ব কারিয়াছি, 
তিনি সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে প্রীতিলাভ করুন ইত্যাদি। (রমেশ) 

অভিধর্ষ; পৌংসোর্ভবেম দেযীনভূমিং গিরয়ো নাজান্। 
তা৷ নো বিশ্বানি জরিত! চিকেত পরাতরং স্্ নির্ধতিজিহীতাঁং ॥৩ 

আমর! যেন নিজ পুরক্কার দ্বারা শকত্রদিগকে পরাজিত করি, যেরূপ আকাশ 
পৃথিবীর উপরে অবস্থিতি করেন, তদ্রুপ আমরা যেন শক্ুদ্দিগের উপরে স্থান লাভ 
করি। বেরূপ মেঘের গতি পর্বত দ্বার! রুদ্ধ হয়) তব্রপ আমরা যেন শত্রর গতি রোধ 
করি। আমাদের তাবৎ স্তবের প্রতি নির্ধতি যেন কর্ণপাত করেন। নিধি 
ইত্যাদি। (েমেশ) ৩ 

মো যুণঃ সোম মৃত্যবে পরা দাঃ পগ্ঠেম হু হুর্ষমচ্চরংতং | 
ছ্যভিহিতো। জরিম! শু নো অন্তর পর।তরং হু নিধ'তির্জিহীতাং ॥৪ 
হে সোম ! আমাদিগকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না, আমরা ষেন হুর্য্যের উদয় 

দেখিতে পাই। আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থা যেন দিন দিন সচ্ছন্দের সহিত অতিবাহিত হয়, 
নিখতি ইত্যাদি ।8৪ (রমেশ) 



মেক্তত্ব ১৮৩ 

হে হিতাহিত চিন্তাশীল মন্যু! আমাদিগকে স্থাপন কর। আমর 
যেন আয়ুকাল অতি উৎকৃষ্ট জীবিক] দ্বারা কাটাইতে পারি। হৃর্ধ্যের 

দৃষ্টির মধ্যে রাখ, অন্ধকারে নহে। আমাদের প্রদত্ত হন ( অর্থাৎ 

কর) দ্বারা তোমার শরীর বর্ধন কর। ৫ 

হে হিতাহিত চিস্তাশীল! আবাল আমাদের চক্ষুকে, আব্বরাল্ল 

আমাদের প্রাণকে ভোগ হইতে ক্বর্থিওতি করিও না, আমরা যেন 

গ্লুহে থাকিয়া হূর্ধ্যকে উর্ধে বিচরণ করিতে দেখিতে পাঁই। হে্ 

সমদর্শী ! আশীর্বাদ কর, আমরা যেন আবাদে মরিতে পারি । ৬ 

আবাল পৃথিবী, আকাশস্থ নক্ষত্রগণ এবং অতিদুরস্থিত নক্ষত্রগণ 

যেন ক্লেশ না দেন, আবাল চন্দ্র পূর্ব (কিরণ) বিস্তার করুন, 

আবাল স্থধ্য হিতকারী ( এবং ) শ্রেষ্ঠ কল্যাণপ্রদ হউন। ৭ 

অন্থনীতে মনো অস্মাস্থ ধারয় জীবাতবে হু প্রতিরা ন আগুঃ | 
রারংধিনঃ হুর্যান্ত সংদূশি ঘ্বৃতেন ত্বং তন্বং বর্ধয়স্ব ॥৫ 
হে অহ্রনীতি! আমাদিগের প্রতি মনৌযোগ কর। আমর যাহাতে বাঁচিয়! 

থাকি, দেই উদ্দেশে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমার; প্রদান কর। যতদুর শৃষ্যের দৃষ্টি 
তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোম!কে ঘৃত দ্রিতেছি, তাহাতে 
তোমার শরীর পুষ্টি কর।৫ (রমেশ)। 

অন্থনীতে পুনরশ্মাস্্ চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নে! ধেহি ভোগং। 
জ্যোক্ পশ্যেম শুর্ামুচ্চরংতমনুমতে মূলয়। নঃ স্বস্তি) ॥৬ 

হে অন্থনীতি! আমাদিগকে আবার চক্ষুদান কর। আবার আমাদিগের প্রাণ 
আমাদের নিকট আনিয়! উপস্থিত কর, আবার ভোগ করিতে দাও। আমরা যেন 
চিরকাল শৃধ্যোদয় দেখিতে পাই । হে অনুমতি! যাহাতে আমাদিগের বিনাশ না 
হয়, তদ্রপ আমাদিগকে হুখী কর। (রমেশ) । 

পুনর্ণে৷ অস্ং পৃথিবী দদাতু পুনরের্টারেী পুনরংতরিক্ষং। 
পুনন” সোমন্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষা পথ্যাং বা স্বস্তিঃ ॥৭ 
পৃথিবী পুনর্ববার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্বার ছালোকদেবী ও অন্তরীক্ষ 

আমাদ্দিগকে প্রাণদান দিন। সৌম আমাদিগকে পুনর্বার শরীর দান করুন। আর 
পুষা আমাদিগকে এরূপ হিতকর বাক্য প্রদান করুন) যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ 
হয় 1৭ (রমেশ) 



১৮৪ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

৯ ৯৯৯ পপ সস সস সস ৯ 

পথ ভুলিয়া বিপথে না যান) এইজন্য খধিগণ নিয়লিখিত খকটা রচন! 

করিয়াছিলেন *-_ 

হে ইন্দ্র! আমরা যেন পথ হইতে বিপথে না যাই। আমরা যেন 
সোমবিশিষ্ট যজ্ঞ হইতে দুরে না যাই। শক্রগণ যেন আমাদিগের মধ্যে 
না আসে। ১০৫৭১ থক (রযেশ)। 

উপরে যে সমস্ত খক উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে স্পষ্টই জানা 

যাইতেছে জলপ্লাবনের পরে বৈ্বস্ত্ত ক্মন্যু ষে দেশে গিয়াছিলেন, 
তাহার পিতামহ ক্কুম্যা্ম খষি এবং অন্যান্য আত্মীয়গণও সেই দেশে 

গমন করিয়াছিলেন । এবং আবাল জলপ্রাবন না হয় বা অন্য কোন 

উৎপাত না হয় তজ্জন্যই বিশেষরপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ১1৫৮ স্ুক্তে 

যে স্থানের বর্ণনা পাওয়া! যায়, তাহা। যে মহামেরু প্রদেশের বর্ণনা তাহাতে 

সন্দেহের কোন কারণ নাই। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ এবং পৌরাণিক 

প্রমাণাদি ঘার! নিঃসংশয়ে বুঝ! যায় যে, জলপ্লাবনের পরে বৈবন্বত মন্থু 

হিমালয় পর্ববতে, মহামেক্ প্রদেশে (গ্ণান্মিজ্ ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 

এবং তাহার অনেক আত্মীয় বন্ধু তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। রমেশ 

বাবুর অনুবাদে বা সায়ণের ভাষ্যে এই তত্ব পাওয়া যায় না। 

* যা প্র গাম পথে বয়ং মা ষজ্ঞাদিংজ্র সোমিনঃ | 
মাং ডঃ স্থনেণ অরাতয়ঃ ॥১ 



অণ্তম অধ্যায়। 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস * 

১। মেরুপ্রদেশ। 

আধ্যমানবজাতির আদি পুরুষ পৃথিবীর কোন্স্থানে জন্মগ্রহণ এবং 

[কোথায় বাস করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন লইয়া বছ গবেষণা হইয়াছে এবং 
হইতেছে । অনেকেই আলোচনা করিয়া এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহে 

আর্ধ্জাতির আদিজন্ম ও নিবাস স্থির করিয়াছেন-_ 

(১) ককেশশ্ পার্বত্য প্রদেশ। 

২) ইউফ্রেটিস নদীতীর। 

) বালটিক সমুদ্র তট। 

) মিশর বা ইজিপ্ট। 

৫) মিডিয়া (পারস্যের পশ্চিমোত্তর )। 

) ইরাণ বা পারস্য । 

(৭) মধ্য এসিয়। 

(৮) বারিণ দ্বীপ (পারস্মোপনাগরে ]। 

তে 

90 

) ভারতবর্ষ। 

) মঙ্গোলিয়! ( হমের প্রদেশ )। 

(১১) উত্তর কুরুদেশ (উত্বর মেরুর দক্ষিণে )। 

) উত্তল্ল মেক প্রি । 

* এই অধ্যায়ে লিখিত প্রতোক বিষয়ের প্রমাণ, পুর্ব ছয় অধায়ে লিখিত হইয়াছে 



১৮৬ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

পৃথিবীর মধ্যস্থানের নীম নাভি। উত্তর-মেরু প্রদেশ পৃথিবীর 

নাভিি। বিষুর রেখ| হইতে মেরু প্রদেশ ৯০ ডিগ্রি দুরে ঠিক মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। বিষুব রেখায় হিমবর্ষে হুর্ধ্যোদয় হইলে ভত্রাশ্ব বর্ষে যম- 
কোটিতে ছুই প্রহর দিবা, কুরু বর্ষে (আমেরিকা) সিদ্ধপুরে তখন নন্ধযা 

এবং কেতুমাল বর্ষে তখন ছুই প্রহর বাত্রি। এই সময় উত্তর-মেরুতে 

কেবল হুধ্যোদয় হয়। তখন হইতে ছয়মাস পর্যন্ত স্থর্যা মেরু প্রদেশের 

চারিদিকে অনবরত চক্রাকারে ভ্রমণ করে, তৎপরে বিষুব রেখার নিয়ে 

অবতরণ করিলে, মেরু প্রদেশ হইতে হ্ুধ্যকে আর দেখ যায় না। 

অতএব এই প্রদেশ স্ধ্য-চক্রের এবং পৃথিবীর নাভি। এই নাভির না 

একদিন ইলাবৃত বর্ধ ছিল। ধর্যানবয়েজে! এই প্রদেশেরই নামছিল। 

পৃথিবীর নাভিই অনন্ত শধ্যাশায়ী ভগবান বিষুণর *াভিিপদ (১ 
চিত্র)। এই নাভিপদ্মরূপ মেরুপ্রদেশে ৪৭৩৭৩ কৃষ্টাবে বা ৭১৫৪ খু: 

পূঃঅবে আর্ষ্য লোক-পিতামহ ভ্রঙ্দী। জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বাইবল এবং কোরাণে ইনিই আদ্ক্মি নামে কথিত। আদম সভ্য 

মানবের আদি পুরুষ, তাই মানবের এক নাম আদমি | 

স্ব ব্রন্ম! আপন দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ধীংশে পুরুষ 

এবং অর্ধাংশে স্ত্রী হইলেন। এই স্ত্রীর নাম গায়ত্রী, স্তরাং গায়ত্রী ব্রহ্মার 

কন্যা। ব্রক্ম! তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 

বাইবলেও এই জন্মবৃত্তান্ত রূপকে বর্ণিত হইয়াছে 

“মহাপ্রভু ঈশ্বর আদমের একখানি পঞরাস্থি লইয়া এক স্ত্রী মুদি 
নির্মাণ করিয়া আদমের নিকট আনিলেন। আদম বলিলেন, ইনি আমার 
অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস। নর হইতে জন্ম বলিয়! ইহার নাম নারী 

হইবে» সুতরাং হবা আদমের কন্তা। আদম সেই কন্তাঁকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। | 



যেরুতত্ব ১৮৭ 

সিসপিস্পিস্পিসি সিসি সিল সিসি সিসি ১ সস সি 

এই সময় এই সভ্য নর নারী ব্যতিত আর কেহ ছিলেন না, তাই 

পিতা কন্াকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কনার গভে 

্রদ্মার এক পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম মনস ঝ| স্বযস্তুব। 

তৃপ্ত, পুল্যন্ত, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রিঃ বশিষ্ঠ এবং 

সবায়স্ুব নামে মনমের ১০টা পুত্র ও শতরূপা নামে এক কন্তা হইয়াছিল। 

পুত্র মনসের, পুত্র বলিয়া, ইহাদিগকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে। মনসের 

বংশই মঙ্গ্য নামে কথিত হইয়াছে । আদমের ১৩০ বংসর বয়সে শেখ 
নামক এক পুত্র জন্মিয়াছিল। স্বয়স্ুব শব্দ সংস্কৃত, ইহা আদি ভাষার নাম 

নহে, শেখের অনুরূপ কোন শব্ধ হইতেই শ্বয়ন্ুব শব্ধ হইয়াছে। শেখ 
ও ন্বয়ভূব সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি । 

৪৭৬১৬ সষ্টান্দে বা ৬৯১০ খু: পূঃ অবে স্বায়নুব মনত মেরু প্রদেশের 
প্রথম মুন্থ (রাজা) হইয়াছিলেন। শতবূপার সহিত তাহার বিবাহ 

হইয়াছিল। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে স্বায়ন্তুব মন্থুর ছুই পুত্র এবং 

প্রস্থতি নামে এক কন্তা জন্মিয়াছিল। দক্ষের সহিত প্রন্থতির বিবাহ 

হইয়াছিল। প্রন্থৃতির গর্ভে দক্ষের কতকগুলি কন্তা৷ জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে 

তৃপগ্ুর সহিত খ্যাতি নামী কন্তার, মরীচি সহ সম্ভৃতির, অঙ্গির! সহ স্মৃতির, 

পুল্যন্ত সহ গ্রীতির, পুলহ সহ ক্ষমার, ক্রতু সহ সন্গীতির, অত্র সহ প্রীতির, 
বশিষ্ঠ সহ উজ্জার বিবাহ হইয়াছিল। ইহাদের সন্তান সন্ততি দ্বারাই 

পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। 

সবয়ন্তুব মন্ু ৪৭৬৯৬ কষ্টাব্ব বা! ৬৮৩১ খুঃ পুঃ পরযযস্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তৎপরে তাহার পুত্র প্রিষ্ব্রত রাজা হইয়াছিলেন। অধ্যাপক 

ম্যাক্দ্ ডঙ্কীর ইহাকে স্পেতাম্বাস নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি 
৬৭৮১ খৃঃ পৃঃ পর্যযস্ত রাজত্ব করিয়াছেন। স্বারোচিষ, ওুত্তমি। তামস এবং 
রৈবত নামক চারিজন রাজ। স্বায়ভুব মন্ুর পরে মন হইয়াছিলেন। 
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ইহারা সকলেই শ্রিয়ব্রতের পুত্র। পৃথিবীর ৪টী ম্বতন্ত্র গ্রদেশে ইহারা 
রাজত্ব করিতেন। স্বারোচিষ মন্তু জন্দ্বীপে মগ হইয়াছিলেন। ইনি 
দ্বিতীয় মন্থ্, ইহার নাম আম্মীপ্র। ্ 

জাশ্বনি, সথইজ|রল্যাণ্, হাঙ্গেরী, ইটালী, অষ্ট্য়া প্রভৃতি প্রদেশ 

লইয়া এক দ্বীপ এই সময় ছিল, প্রিশ্ব্রত-পুত্র উত্তমি এ দ্বীপের মন্থু 

হইয়াছিলেন। ইনি তৃতীয় মনু। 

আফ্রিকা মহাদেশে প্রিয়ব্রত-পুত্র তামস, মধ হইয়াছিলেন। ইহাকে 

তমাই (790081)0) বলে, ইনি চতুর্থ মন 

এসিয়া মাইনর ও তৎসন্লিহিত প্রদেশ লইয়! আর একটা দ্বীপ ছিল। 

এখানে প্রিয়ব্রত-পুত্র রৈবত মন্ু হইয়াছিলেন। ইনি পঞ্চম মূ্থু। 

ওত্তমি মন্ুর বংশ হিমশিলা বিপ্লবে ধংস হইয়াছিল। ম্বারোচিষ, 

তামস ও রৈবত মন্র বংশ জলপ্লাবনে ধ্বংস হইয়াছিল। 

প্রিয়ব্রত-পুত্র আগ্নীধ তাহার পরে মেরুসিংহামনে আরোহণ করিয়। 

ছিলেন। তিনি মেরু প্রদেশকে ৯টি বর্ষে বিভক্ত করিয়াছিলেন (২চিন্ঞ) 

যথা-_হিম-বর্ষ, কিম্পুরুষ-বর্ষ, হরি-বর্ষ, ইলাবৃত-বর্ষ, রম্যক-বর্ষ, হিরপ়্- 
বর্ষ, কুকু-বর্ষ, ভদ্রাশ্ব-বর্ষ ও কেতুমাল-বর্ষ। 

৪৭৭৫০ স্ৃষ্টাব্ব বা ৬৭৭৭ থুঃ পৃঃ পর্যন্ত আগ্নী মেকুপ্রদেশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তৎপরে উত্তানপাদ-পুত্র ধরব তাহার হস্ত হইতে মেরু- 

সিংহাসন জয় করিয়। মেকপ্রদেশে রাজা হইয়াছিলেন। এখানে ঞ্ববংশ 

৪৭৯৪৭ সৃষ্ট বা ৬৫৮০ থৃঃ পৃঃ পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । শেষ 

রাজ। চাক্ষুষ মন্ুর সময় ৬৫৮০ থুঃ পৃঃ তে হিমশিলাপাতে মেরপ্রদেশ 

ংস হইয়াছিল। রাজা চাক্ষুষ তৎপূর্কেই স্থুমেরু প্রদেশে একটা 
সুরক্ষিত স্থানে নগর (বর) নিশ্মাণ করিয়া বহুতর গ্রজাকে রুক্ষ] 
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পিপিপি শি িিশিস্পিিসি সিসি শিসপাশ্পিসশ পি সপিসিস্পিস্পি সি সপিসিল 

করিয়াছিলেন । স্থমেরু প্রদেশে তিনিই প্রথম রাজা হইয়াছিলেন, 

এইজন্য তাহাকে মন বলে। ইনি ষষ্ঠ মনধু। 
রাজা আমীর মেরু প্রদেশ হইতে ঞুব কর্তৃক তাড়িত হইয়া হিম 

বর্ষে আগমন করিয়া স্বারোচিষ মন্তু নাম গ্রহণ করতঃ ৪৭৭৫০ টা 

বা ৬৭৭৬ থৃঃ পূঃ তে রাজন্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে 
একটী লৌকিক অন্ধ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। এক হইতে এক শত 

পর্য্যন্ত গণন| করিয়া, আবার এক হইতে গণনা আরন্ত কর! হইত। 

নক্ষত্র বা এক এক শতাব্দী ঠিক রাখা হইত, এখনও কাশ্মীরে এই 

অব গণনা প্রচলিত আছে। আতরীপ বংশ এখানে ৬৭৭৬ থুঃ পৃঃ হইতে 
৫৫৯৮ খুঃ পৃঃ পর্যন্ত ১১৭৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৫৫৯৮ খুঃ পুঃ 
শমহাজলপ্রীনমে এই প্রদেশ ধ্বংস হইয়াছিল। 

মেরুপ্রদেশে অবস্থানকালে আধ্যগণ ৩০ অহনে এক আদিত্য গণনা 

করিয়া প্রথমে ছয় আদিত্য, পরে ক্রমে দশ আদিত্য পর্য্যস্ত গণনা 

করিয়াছিলেন । তখনও মাপ নাম হইয়াছিল না। তাহারা ১২টি নক্ষত্র 

আবিষ্কার করিয়া বৃহস্পতির সাহাষ্যে বৎসর গণনা করিতেন । মের- 

গ্রদেশের এক মিথুনে অর্থাৎ আমাদের এক সৌর বৎসরে বৃহস্পতি গ্রহ 
এক নক্ষত্র পর্যন্ত গমন করিত। এইবূপে ১২ মিথুনে বাঁ ১২ সৌরবৎ্সরে 

বৃহস্পতির এক বৎসর গণনা কর! হইত। এই গণনা! অস্ুদারেই 
১২ বৎসরে একযুগ ধরা হয়। এখানেই চিত্রলিপির আবিষ্কার আরম্ত 

হইয়াছিল। 

২ স্থুমের প্রদেশ। 
৪৭৯৪৭ স্ষ্টাব্ব বা ৬৫৮০ খুঃ পৃঃ অবে ঘেক্ুপ্রদেশ ধ্বংম হইবার 

| পূর্বেই রাজা চাক্ষুষ জুমেরু প্রদেশে আগিয়া রাজত স্থাপন করিয়াছিলেন। 
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৮ পিসি সি সি উপ সই স্নান সামি 

মেরুপ্রদেশ হইতে উত্তম প্রদেশে আদিলেন, তাই এই প্রদেশের 

জ্ুন্নেলুভ নাম রাখিলেন। অবন্তামতে এই স্থানের নাম সুঘধ। 

চাক্ষুষ মন্ধু এই প্রদেশকে মেরুপ্রদেশের ন্যায় স্টী বর্ষে বিভক্ত 

করিয়াছিলেন । স্ুমেরু পার্বত্য প্রদ্শকে ইলাবৃত বর্ষ করিয়া তাহার 

উত্তরে রম্যক, হিরখয় ও কুরুবর্ধ এবং দক্ষিণে হরি, কিম্পুরুষ ও হিমবর্ষ 

নাম রাখিয়াছিলেন। পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ ও পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ধ নাম 

রাখিয়াছিলেন। এই বিভাগ মতে মেরু প্রদেশের বিভাগের সহিত 

কেবল [হমবর্ষই এঁক্য ছিল, অন্য সমস্ত বর্ধই নৃতন স্থানে পড়িয়াছিল 

(৩য় চিত্র)। কুরুবর্ধ মেরু প্রদেশের উত্তরে ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ 

মন্ুপ বর্তমান বিভাগ মতে মেরুপ্রদেশের দক্ষিণের স্থানের নাম কুরুবধ 

হইল। হহ৷ স্থমেরু গ্রদদেশের উত্তরে অবস্থিত, তজ্জন্ ইহার নাম উত্তর 

কুরুবর্ষ। 

রাজা চাক্ষুষ মন্্ ৪৭৯৯৬ সষ্টাব্ব বা ৬৫৩১ খুঃ পৃঃ অব পধ্যন্ত স্থমের 

প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎ্পরে তাহার পুত্র উক্ত রাজ! হইয়া 

৪৮০৪৬ সষ্টার্ৰ বা ৬৪৮১ খৃঃ পৃঃ পধ্যস্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাহার 
পুত্র অঙ্গ ৪৮০৯৬ স্ষটাব্ব বা ৬৪৩১ থৃঃ পুঃ পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। 

তৎপরে তীহার পুত্র বেণ রাজা হইয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষণ| করিয়াছিলেন 

কেহ ষজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং দান করিতে 
পাইবে না। তিনি নিজে সর্ব যজ্ঞপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়! 

দিয়াছিলেন, তাই ব্রাহ্মণগণ তাহাকে হত্যা! করিয়৷ তাহার পুত্র পৃথুকে 

রাজ। করিয়াছিলেন । 

রাজ। পৃথু অতি ধাশ্মিক এবং ধন্মভীরু রাজা ছিলেন। রাজার 

কর্তব্য কার্ধ্য তাহাকে ম্মরণ করাইয়৷ দিবার জন্ত ব্রাহ্মণগণ সত ও মাগধ 

নামক দুই সম্প্রদায় স্থ্টি করিয়াছিলেন। রাজার স্তবগান করাই ইহাদের 
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কার্ধ্য। রাজ! যেরূপ কাধ্য করিবেন, তাহার যেরূপ গুণ হওয়া উচিত, 

তাহা ইহারা সতত রাঞ্জাকে স্মরণ করাইয়৷ দিতেন। রাজা পৃথুও 
তাহাদের বর্ণিত গুণানগদারে কাধ্য করিতে সর্বদা সচেষ্ট হইতেন। 

স্থতরাং রাজাকে সৎকাধ্যে গ্রবৃত্ত রাখিবার ইহ একটা উত্তম উপায় ! 

রাজ। পৃথু সহশ্র সহম্্র পর্বত কাটিয়া সমভূমি করতঃ গ্রাম, নগর, 

গোরক্ষার স্থান, বাণিজ্য স্থান প্রভৃতির পত্তন করিয়াছিলেন । কৃষিকাধ্য 

দ্বারা শন্যোৎ্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তিনি ৪৮১৯৬ হৃষ্টাব বা 
৬৩৩১ খৃঃ পৃঃ অব পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র 

অন্তর্ধান ৪৮২৪৬ সৃষ্টাব্ব বাঁ ৬২৮১ খুঃ পৃঃ রাজত্ব করিয়াছেন | তীহার 

পুত্র হবির্ধান ৪৮২৯৬ হ্ষ্টাব্ব বা ৬২৩১ থুঃ পূর্ব পথ্যন্ত রাজত্ব 

করিয়াছেন। ইহার পুত্র প্রাচীনবহি ৪৮৩৪৬ সষ্টাবষ বাঁ ৬১৮১ খুঃ পৃঃ 

পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার সময়ে কণ্ড খষি ৫৪.৭৯ বিকলা ক্রান্তি- 
পাঁতের পশ্চাতগতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রাজা প্রাচীনবহির পুক্র 

১ম গ্রচেতার সহিত এই খষির কন্যা মাবিষার বিবাহ হইয়াছিল। এই 
প্রথম প্রচেতার নময় ৪৮৩৪৭ সৃষ্টাব্ষ বা ৬১৮০ খৃঃ পুঃ হইতে ৪৮৮৪৬ 

স্ষটাব্ব বা ৫৬৮১ খৃঃ পুঃ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে দশ জন রাজ! প্রচেতা নাম গ্রহণ 

করিয়া স্থুমেরু প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । এই দশ প্রচেতার 

মহিষীই মারিষ! নামে কথিতা। হইয়াছেন । দশম, প্রচেতার পুত্র দক্ষ 
৪৮৮৯৬ হৃষ্টাব্ব বাঁ ৫৬৩১ থঃ পৃঃ পধ্যস্ত সুমের প্রদেশে রাজত্ব করিয়া 

ছিলেন। তিনি অপুক্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাহার দৌহিত্রগণ 
মধ্যে কশ্যপ খষির পুভ্র দিতি গর্ভজাত হিরণাকশিপু জ্যেষ্ঠ বিধায়, স্থমের 

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত স্ুমেরু প্রদেশের কতকগুলি 
প্রজা এবং ইন্দ্রের একাদশ ভ্রাতা, ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বন পূর্বক হিরণ্যকশিপু- 

ম্সহ যুদ্ধ করত: তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ইন্্রকে রাজা করিয়া- 



১৯২ পৃথিবীর পুরাতত্ব 

ছিলেন। প্রধানতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর সাহায্যেই ইন্দ্র এই যুদ্ধ জয় 
করিয়াছিলেন। এই হইতেই ইন্দ্রের সহিত বৈমাত্র ভ্রাতা দিতিপুন্ 

দৈত্য এবং দনুপুত্র দানবগণসহ, স্থমেক সিংহাসন লইয়া সতত বিবাদ 

হইত । মধ্যে মধ্যে দৈত্য ও দানবগণ জয়ী হইত, ইন্ত্র পুনরায় বল 

সংগ্রহ করিয়া কখন কনিষ্ঠ ভ্রীতা বীরশ্রেষ্ঠ বিষুর সাহায্যে, কখন 

বা অন্যের সাহায্যে স্বীয় রাজ্য উদ্ধা4 করিতেন । এই যুদ্ধের নামই 
দেবাস্থর যুদ্ধ। 

পূর্ব্বে যেমন দশজন রাজ! প্রচ্গেতি। নাম গ্রহণ করিয়া রাজন: 

করিয়াছিলেন, ইন্জ্রের পরে হইতেও তেমনি প্রত্যেক রাজা ইতত্র নাম? 

গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাদের মহিষী দমালিম্বাল্ল নায় স্পচী, 

নামে অভিহিত হইতেন। 

৩। মহামেরু প্রদেশ। 

১ম্ ইন্দ্রের রাজত্বকালেই "মহাতলপ্লী বন্ন হইয়! হিমালয় প্রদেশ 

প্রভৃতি ধ্বংস হইলে তাহার সহোদর ভ্রাতা বিবস্বানের পুত্র বব -বস্বত 

নৌকায় আরোহণ করিয়া হিমালয় পর্বতে আপিয়া অবতরণ করিয়া 

ছিলেন এবং তথায় রাজা স্থাপন করতঃ তথাকার স্মন্যু হইয়াছিলেন। 
ইনি সপ্তম মন্। খথেদে ইনি নেলন্দ্রত ম্বদ্ম এবং পুরাণে 

বৈবন্থত মন্দ নামে কথিত হইয়াছেন। যম অর্থ স্বানদাতা বা রাজা। 

অবস্ত। মতে যমকে ন্মিক্ন বলে । এই বৈবন্বত মন্থর এক বৈমান্র 

ভ্রাতাও নৌকারোহণে ভাসিয়। গিয়া) পশ্চিম সমুত্র পারে আল্লাজউ 

পর্বতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈবস্থত মনন ও ইনি এক পিতার 

সন্তান এবং উভয়েই একই সময় মহাজলপ্লাবন পরে ছুই প্রদেশের 

মনু হইয়াছিলেন, তাই ইহার নাম সাবর্ণি অর্থাৎ সমান বর্ণের মনু! 



মেরুতত্ব ১৯৩ 

ইহারা উভয়ে স্থমেরু প্রদেশের দক্ষিণে সহমক্মনীপ্ুুলে বাস 
করিতেন। ইহাদের দেশ মহাজলগ্লাবনে ধ্বংস হইয়াছিল। 

রাজা বৈবস্বত মঙ্গ হিমালয় পর্ধতে রাজ্য স্থাপন করিলে তাহার বহু 

আত্ীয় বন্ধু স্থমেরু প্রদেশ হইতে তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। 

তিনি স্থমের প্রদেশ হইতে আসিয়া, এই প্রদেশের নাম ব্মহাস্সেন্সত 
রাখিয়াছিলেন। খ্্ধদ মতে ইহা শুতীস্ত্ গ্রদেশ। অবস্তা মতেও 
ইহা স্তীন্ত স্থান এবং ইহার নাম মৌরু। 

এই প্রদেশে অবস্থান কালে আর্ধ্গণ চন্দ্রের সাহায্যে, ১ চান্দ্র 

পৌর্মাপীতে একবৎসর গণন| করিতেন। এক সম্প্রদায় ৩৬* দিনে, 

১২ সৌর মাসে বা ১২ আদিত্যে একবৎসর গণনা। করিতেন বটে, কিন্ত 

তাহা সর্ধবাদীসম্মত ক্রমে প্রচলিত হইয়াছিল না। ত্তাহার৷ এই 

প্রদেশে আসিয়! চন্দ্র ও সূর্য্য পথে ২১টী নক্ষত্র আবিফার করিয়াছিলেন, 

পরে ২৪ নক্ষত্র পথ্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তীহার৷ ক্রাস্তিপাতের গতি 

অনুসারে ব্রহ্ষচক্রে অব্ব গণনা1 করিতেন। মেব্ুপ্রদেশে বৃহস্পতির 

গতি অনুসারে যে ভাবে বমর গণনা কর! হইত, এখানে সে ভাবেও 

অব্ব গণনা হইত। আর এক সম্প্রদায় চান্দ্র ১ মাসের বতসরান্থুসারে 

অব্দ গণনা করিতেন। এই গণনাকার্ষ্যে একটা চক্র ব্যবহৃত হইত। 

মুসো। বিয়াচিনী মিশরে এই চক্র আবিষ্কার করিয়াছেন। কিস্তুকি 

উদ্দেন্তে এই চক্রটা ব্যবহৃত হইত তাহা! এ পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারেন 

নাই। চাদর ১০ মাসে বত্পর গণনার জন্যই এই চক্রটী ব্যবহৃত 

হইত। 
এখানে তীহাঁরা ভাষার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন এবং 

চিজ্রাক্ষল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 





নিষণ্ট 
অংশ ৪৮ ৪৯ 
ঘগ্রি ১৩ 

অমরাবতী ১৩৪ 
অধ্যমা ৪৭) ৪১ 

অব গণন। ১৪৮ 

অন্থর ১২৯ ১৩২। ১৩৩ 
আগীধ ২১ ২২ ২৩) ২৮ 

১০১) ১১২) ১১৩ 

আদন ১৭ ২৮ 
আদম ১৮) ৩১) ৩২ 
আদিত্য ৪৬) ৪৯1 ৫০) ৫৮ 

৫১) ১২৭) ১৩৫) ১৩৯) ১৭২ 

আদিত্য চক্র ১৩) ১৪ 
আদিত্য ছয় ৪৬; সাত ৫৮; 

আট ৫৮) নয় ৫১) দশ ৬০। 
দ্বাদশ ১৩১) ১২৭) ১৭২ 

ইন্দ্র ৫৮, ১২৬. ১৩২। ১৩৩ ১৬৪ 

ইল। ১৩ 
ইলাবৃত বর্ষ ১৩) ১৬। ২৬) ২৮, ১০৪ 
ইলাস্থায়ী ১৩৪, 
উত্তরমের 8) ১৩) ১৭) ২৬) ২৭) 

২৮) ৩৬) 8০; ১১৮ 
উত্তানগপাদ্দ ২১ 

এক্ষিমো ৭ 
এধ্যন বয়েজে| ১৮ ২৮ ১১৩৬ 

উততমি মধু ২১ ২২ 
কণু খধি ১২৬) ১৪৮ 
কশ্যপ ধধি ১২৭ ১৩*, ১৮০ 
কশ্যপ বংশ ১২৭ 

ক্ষশ্যগাশ্রম ১২৭) ১৩৫ 

কাপড় ১৬৪ 

কিন্নরাবাস ১৩৪। ১৩৫ 
কুরুবর্ষ ২৫ 
কুবের পুরী ১৩৫ 
কৃষি কার্ধ্য ১২৪) ১৬৪ 
কৃষ্ণবর্ণ ৭) ১০ 
গন্ধরর্ব ১৬৬ 

গঞ্ধরর্ব পুরী ১৩৫ 
গবাময়ন ৬০) ১৩১) ১৫৮ 
গায়ত্রী ১৮ 
গ্রহ ১৩৮ 

গ্রীক ৩৫ 
গ্রীক অব্দ ২৯ 
চক্র, বিয়শাচিনির ১৪১ ১৯৩ 
চন্ত্র ৬১) ১৩৭ 

চন্্রলে।ক ১৬৩ 

চাক্ষুষ মনু ৪০) ১১৮) ১১৯) ১২০) ১২৪ 
চান্্রমাস ১৩১ 

চিত্রলিপি ১৬১ ১৬২ 
চিত্রাক্গর ১৬১ ১৬২ 
জদুদ্ধীপ ২১) ২৩ 
জলপ্লাবন ২২) ২৯, ৩০) ৩১) ৩২) ৩৫) ১৪২ 

১৬৮) ১৮০) ১৮১) ১৮৪) ১১২ 
জ্যোতিষ তত্ব 8১) ১৩৭ 
ডাইওনিসাস ২২) ৩৪) ৩৫) ১২৩ 
ডিগ্রি (৩৬০) ১৪৬) ১৪৭ 

তামন মনু ২১; ২২ 

তৃষ্টা ১৩১ 
দক্ষ 8৮) ৪৯) ১২৬) ১৩৩ 
দক্গ যত ১৫৭ 



7০ 

দশগ্ধ ৬০) ১৩১) 

দানব ১২৮, ১৩৪, ১৩৫) ১৬৩ 
দিক ৫৪, ৫৫ 

দিব, ১৬ ১৭ 
দেবদিবারাত্রি ১৫) ১৭ ৪৩) 8৫ 
দেববংশ ১২১ 
দেবাস্থর যুদ্ধের কারণ ১৩৩ 

দৈতা ১২৭ ১৩৫) ১৬৩ 

দৈব বংমর ১৫৮ 
দেয ৭৪, ১৬৬) ১৬৭ 
ধর্দতত্ব ৭৪; ১৬৬ 

ধাতু ১৬৪ 

ফ্ুব ৩৩) ৩৫। ৩৬ 

নক্ষত্র ৫২) ১৩৮) ১৪৬, ১৪৮ 
নদী ১৩৩ 

শবগ্ধ ৫৯ 

নরসিংহ্ ১) ১৩০। ১৩১ 

নাভি ১২ ২৭ 
নারায়ণ ১১ 

নোহ্ ১০$ ১৭৩ 

নৌবন্ধন ১৬১; ১২২ 
পথ্যাম্বস্তি ১৭৬ 
পদ্ম ১২ 

পামির ১৮৪ 
পাশি ১৬৬ 
পিত্য অব্দ ১৪২। ১৬০ 

গলীতবর্ণ ১০ 

পুনবহিতে বিষুব ১৫২ 

পু্ধর ১৬ 
পুষ্যানক্ষত্র ৫১ 

পৃষা ৫৯ 
পৃথিবী ১২) 8 ৮) ১২ ১৩1 ১৬) ২৫) ২৭ 

২৮; ৩৬) ৭৪) ১৬৬) ১৬৭ 

পৃথু ৩৫) ১২৪ 

প্রস্তরান্ত্র ১৬৪; ১৬৫ 

প্রহ্নাদ ১৩০১ ১৩১ 

প্রাজাপত্য চক্র ৫৩ 

প্রিয়ত্রত ২১) ২২, ২৮, ৩৩ 

বৎসর ১৪৭, ১৫৩) ১৫৬) ১৫৮ 

বৎসর দশমাসে ১৩৯) ১৪০, ১৪২) ১৪৪ 
বর ৩৭) ৩১ 

বরুণ ৪৯ 

বরুণ লোক ১৬৩ 

বর্ণভেদ্র ৭১ 
বর্ণ বিভাগ ১৬৬ 
বর্ধ ৰিভাগ ২৩ 
বন্পুরী ১৩৫ 

বানর ৯ 

বাযুলোক 

বার্হম্পত্য চক্র ৫৪ 
বাহ্ম্পত্য বংসর 8৫) ৫৩; ১৫৮ 
বিয়চিনি চক্র ২৪১, ১১৩ 

বিবস্বান ৫৮ 
বিবাহ ১১) ৭২। ১৬৪ 
বিশ্বরূপের মস্তকচ্ছেদন ১৫৩ 

বিষুব সংক্রমণ ১৫২ 
বিষু ১৩৯ 
বিষ্কপদ ১৩৫ 
বৃত্রবধ ১৫৫ 

বৃহম্পতি ৫০। ৫২, ১৩৫, ১৪৫। ১৫৩ ১৫৪ 

বেন্ধস ২২? ১১৩, 

বেণ ৩৪; ১২১ 

বেদ 

বেদি ২৫ 
বৈবন্বত মনু ১৬৯, ১৭৪; ১৭৬, ১৮৪) ১১২ 

বর্ম চক্রে অব ২৯ 

ব্রক্মলোক ১৪. ১৫ ১৬) ২৪; ৭) ১৩৪ 

ব্রহ্মা! ১০) ১১) ১৫) ১৩) ১৭) ২৭) ২৮) ৩২ 



ব্রহ্গা চতুরানন ১৩৫ 

ভগ ৪৭) ৪৯ 

ভচক্র ৫৩ ৫৪ 

ভত্রান্ব বর্ষ ২৫ 
ভারতযুদ্ধ ১১২ 
ভারতবর্ষ ৫) হ৫ 

ভাষাতত্ব ৬) ১৬১ 

ভূতন্ব ১৬৫ 

মনদ্ ১৯। ৩১) ৭৩ 

অনু ২০? ২১) ১৭৩ 

মনুষ্য ৯ 

ময় ১৪১ 

মরুৎগণ ১৬৪ 

সহামেরু প্রদেশ ১৭৬) ১৭৭) ১৯২১ ১৯৩ 

মাটার পাত্র ১৬৪ 
মাতরিশ্বা ১৭ 
মানব (আদি) ৮ ৯ 
মানস পুত্র ০ 

মান্দ্রাজ ১৩৪ 

মাস ১৩১) ১৪৩; ১৪৪ 

মাম নাম ৪৫? ৪৯ 

মিত্র ৪৩) ৪৯ 
মিথুন ১৪) ৫০) ১৩৭ 

মিশরে প্রাপ্ত চক্র ১৪১ 

মুগভল্ম ১৫৮ 

মৃতদেহ ১৬৬ 

মেরুজ্যোতি ৪৩ 

মেরুপ্রদেশ ১৪) ১৮) ২৪ ২৮) 8১) ৫১) ৬০ 

১৩৬) ১৭৭ 

মেরুপ্রদেশ ধ্বংস ১১৬১ ১১৭ 

মেরুপ্রদেশের অবস্থা ৭৬ 

মেরু বাসের প্রমাণ ৭৪ 

মৌরু ১৭৭ 
বক্ষ ১২৯) ১৩৫ 

নি 

যমপুরী ১৩৪ 
যিম ৩৬) ৩৮) ৩১ 
রক্ষ ১২১ 
রক্তবর্ণ ১০) ৬৪) ৭০) ৪১ 

রাজমাল। ১১৩। ১২৭ 

রুদ্র একাদশ ১২৮ 

রুদ্র মন্দির ১৩৪ 
রৈবত ২১। ২২ 

লৌকিক অন্দ ১১০) ১১২) ১১৩ 

শঙ্কর ১৩৪ 

শচী ১২৭) ১২৮ 
শনি ৪৫ 
শস্ত, ১৩৪ 
শেখ ২০) ৩০) ৩২ 

শ্বেতবর্ণ ১০) ৬৪১ ৭০) ৭১ 

যড়হ ১৫৯ 

সংযমনীপুর ১৩৪. ১৭৫। ১৯৩ 

সত্যাযুগ ১৪১ 
মমীজ তত্ব ৭০) ১৬৭, 

মরাবাকার ১১৬ 

মবিত। ৩০ 

মাবণি মনু ১৭৩) ১৭৪) ১৭৫ 

স্বইজারল্যাণ্ড ১৩৪ 

সুমেরু প্রদেশ ২৮৪০ ১১৮ ১৩৩) ১৩৭) 

১৭৭) ১৮৯ 

হর ১৩৭ 

সূর্য্য ১৩৮১ ১৪১7 ১৫১ 

গর্্য পুজ! ১৬৭ 

শর্্যলোক ১৩৩ 
জর্য্যোদয় ২৬, ৪১) ৫৭ 

সষ্টি্রম ১) ২৯ 

সোমগিরি ১৫ 
সোমরাজপুরী ১৩৪ 

ম্পেতান্বাস ২২ 



বর্গ ১৫ ১৭ হিমশিল] ২২ 
্বায়স্ত,ব মনু ২ ২৮) ৩৫ হিমপিলাপাত ৩৫। ৩৬। ৪০ 
হবারোচিয মন ২১) ২২, ১০ হিরন্যকশিপু ১২৭) ১২৮; ১৩০) ১৬৪ 

হৃত্ধি ১৩৫ 



ধথেদের সুচী 

গ্রথম মণ্ডল । 
পঞ্চম মণ্ডল । 

২৪। ১৪ ১২১ | 701 ৩ 

৩৫। ১০ ১২৯ রা রা ষষ্ঠ মডল। 

৬২। ৪8 ৭৫ ্ 

৮৪ | ১৫ 
৬ ৮ 

১১০ | ৩ রঃ 
৫. 

২১৩০৩ ১৩। ১৩ 

১২২। ১ ১৩৪ ১৩ 

১৩৪ | ৩৪) ৩৫ ১৩ ৪০ 

927 ৪৬ সধুম মণ্ডল। 

১৪৩। ২ ১৬ 1 ৫1 

১৫৫] ৬ 
১৪৭ অশ্ম মণ্ড 

১৩৪ | ১১ ১৪) 6১) ৫০? ৭৫ ২১। ৬ মি 

১৬৪ | ১৩ ৫৩ রি 

১৬৪ | 8৮ 
১৪৩ 

নবম মণ্ডল । 

৬১৩ | ৭- 

দ্বিতীয় মগ্ডল। রা রর 

১। ৬ ১৩২ ১১৩ | ১০, ১১ 

০ 
১৬) ৭৫ 

রা | ১১৫ ৩ 

| ১ 8০) ৪৬ ধ্৫ গড 
তৃতীয় মণড। 

দশম মণ্ডল । 

২৯। 8 ১৩ রর 

৩১ ৫ ৭৫ রি 

৫৫1 ১১ ৫৪ রা 
% র্ ৫৭1 ১ 

৫৮1 ১২ 

চতুর্থ মণ্ডল। ৫ | ৩৮ 

৫০1 ৪ ৫৪ ৫৮1 ৯-১২ 

৫১ $& 
ধ্৫ ৫৯। ১ 

৭৫ 

8৮ 

৪৩ 

১৬) ৭৫ 
১৩ 

১৩ 

১% 

১৮০ 

১৭৭ 

৫৮ 

১৩) ৭৫ 

১০৩ 

১৭ 

১৮৪ 

১৭৭ 

১৭৮ 

১৭৭৯ 

১৮১ 



৫91 ২৪ 

৫১। ৫৫ 

৬২| ৬ 

৬২| ৮১০ 

১৮৭ 

১৮৩ 

৫৯ 

১৭৩ 

৮৫। 5 

৯০ | ১৫ 

৯২| ২ 

৯৩] ৫ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৩৮ 



পৃথিবীর পুরাতত্ত মন্বন্ধে মতামত 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু প্রীচ্যবিদ্যামহী্ব মহাশয় 

আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন-__বিনোদবাবু আমাদিগকে 
একটা সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস দেখাইলেন | তিনি ধথেদ হইতে যে প্রাচীন 

অব /':**%5"৮* উদ্ধার করিয়াছেন, এরপ খণ্েদে আছে, তাহা 

অনেকের জানা ছিল না। তাঁহার মতে পৃথিবীর বয়স ১৩১৮ সালে 
৫৬৪৩৭ ছিল। তাহার কৃত কক্ষ পরিবর্তন গতি অন্ধুারে অন্ধ গণন| 

চত্ত এবং ত্রান্তিপাত গতি অসথদারে বর্ন সপপূর্ণ নৃতন। বে? ্রা্মণ, 
পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নক্ষত্র সাহায্যে যে বমর গণনার উল্লেখ আছে, এই 
ক্রান্ুারে মহজেই তাহার সময় ঠিক করা! যায়। 

বিনোদবাবুর একটা বাহাছুরী এই যে, তিনি তাহার গণন| 
জ্যোতিষিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিয়াছেন এবং হৃটির প্রা্কাল 

হইতে গণনা করিয়। ও শাস্ত্রো্ত বর্তমান কল্য মহ একেবারে মিল 

করিয়া দিয়াছেন। যুগ বিভাগের যুক্তি ও অর্থ অতি অপূর্ব এবং মম্ূর্ণ 
নৃতন। ভৃতত্ব ও জীবতত্ব সহ মিল করিয়া পৃথিবীর হাতত মরণ 
নূতন, এরূপভাবে আলোচনা ইত:পূর্বে কেছ করেন নাই। সৌর 
কেন্দ্রিক জ্যোতিষ বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। কিরূপে তাহা পৌরাণিক 
কালে ভৌমকেন্দ্রিক হইয়| গিয়াছে, তাহা বিনোদ বাবু উত্তমরূপে দক্ষতার 
সহিত দেখাইয়াছেন। 



২ 

এই পুরাতত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। আধুনিক 

বিজ্ঞানের সহিত মিল করিয়া এই সমস্ত আলোচিত হইয়াছে, ইহাঁও এই 

গ্রন্থের একটা বিশেষত্ব | 

রিপণকলেজের প্রিন্নিপাল শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর 

ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন__এই সকল বিষয়ের আলোচনা 
যতই হয় ততই সাহিত্যের উপকার, আপনার গ্রন্থ এজন্য আদৃত হইবে 

আশ] করি। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অস্টাদশ বার্ষিক বিবরণীতে 

সভাপতি ভূতপূর্ব হাইকোর্টের জষ্টিস শ্রীযুক্ত সারদা 
চরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন-_শ্রযুক্ত বিনোদ বিহারী রাম 
আমাদের এতিহাসিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য একখানি স্বন্দর গ্রন্থ লিখিয়া 

আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তু মহাশয় 
লিখিয়াছেন__-আপনার প্রণীত পৃথিবীর পুধাতত্ব পড়িয়া একাস্ত প্রীত 

হইয়াছি। আপনার এই প্রষত্ব প্রশংসনীয় আশা করি এই পুস্তকের 

বছুল প্রচার হইবে। 

ভারতী পত্রিকার মত- গ্রন্থথানি গ্রন্থকারের ' চতুর্দিশ 

বৎসরের পরিশ্রমের ফল, বঙ্গ সাহিত্যের এক অপূর্ব সামগ্রী হইয়াছে। 

জ্যোতিষ ও বেদের সাহায্যে পৃথিবীর বয়স স্থির করিয়া! ভূতত্ব, বেদ, 

জ্যোতিষ, পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর 
এই পুরাতত্ব সংগৃহীত । গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, ইহাতে কোন 

অগ্রীমাণিক বা অসম্ভব অথবা অমীমাংসিত ঘটনা লিখিত হয় নাই; 

প্রত্যেক বিষয় তিনি প্রমাণসহ লিখিয়াছেন, রূপক ভাঙ্গিয়া প্রকৃত 



গু 

ইতিহাস বাহির করিয়াছেন । গ্রস্থথানি সবিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক-- 

্রত্বতত্বের নিতান্ত নীরদ আলোচনা নহে। অভিনব বিষয়সমূহ যুক্তি 

তর্কের সমাবেশে ও প্রমাণাদির সংযোগে উপাখ্যানের মত উপভোগ্য হইয় 

উঠিগ্লাছে। গ্রন্থকার নানা গবেষণা ও আলোচনাস্তে পৃথিবীর বয়স 

নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার মতে পৃথিবীর বয়ল এখন ৫৬৪৩৬ (€ ১৩১৭ 

সাল পর্যান্ত) বৎসর । গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অদ্ভূত 

গবেষণা ও অস্থুশীলনশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার ভূমিকা 

আপনার ভাষা সন্বন্ধে একটু সসস্কোচ হইয়াছেন কিন্তু এ সসস্কোচের কোণ 

কাঁরণ নাই। তাহার ভাষা বেশ সরল ও সরস হইয়াছে। গ্রন্থথানি 

প্রাগ্ তিহাসিক কালের স্যুকতিপূর্ণ ও স্ক্ষ আলোচনা । বিশেষজ্ঞগণ 

ইহা পাঠ করিয়া এক বিরাট অজ্ঞাত সত্যের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। 

_-পৌষ, ১৩১৮ সাল। 

প্রবাসী পত্রিকার মত-__অমুক সময় হইতে তংপূর্কের 

ইতিহান পাওয়া যায় ন, এই সাধারণ বিশ্বাস খণ্ডন করিবার ইচ্ছায় 

লেখক ১৫ বৎসর কঠোর পরিশ্রম সহকারে ভূতত্ব, বেদ, জ্যোতিষ, 

পুরাণ, অবস্তা, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি আলোচন। করিয়া পৃথিবীর 

প্রাগ্ এতিহাগিক তত্ব সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই খণ্ডে 

সৃ্ি-স্থিতি-প্রলয়তত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে । জ্যোতিষের সাহা 

কাল নির্ণয় ও প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সামধস্য 

সাঁধন করিবার চেষ্ট। পত্রে পত্রে বিদ্যমান । কিন্তু সে সকলের যথার্থ 

মীমাংসা বা যাচাই করিবার মত বি্যাবুদ্ধি আমাদের নাই, স্থতরাং পে 

ভার বিশেষজ্ঞের উপর দিয়। আমরা কেবল মাত্র এই গ্রস্থের প্রৃতিপাদ্ঠ 

বিষয়ের পরিচয় দিলাম । এই গ্রস্থের মতে পৃথিবীর বয়ল ৫৬৪৩৭ 

বৎসর ।--১৩১৮ সাল, মাঘ। 



নব্যভারত পত্রিকার মত-_-অনেক অবশ্ জ্ঞাতব্য গভীরতত্ব 

সুন্দর ভাষায় এই পুস্তকে গ্রশ্থিত হইয়াছে। গ্রস্থকারের অসাধারণ 

গবেষণার পরিচয়ে মুগ্ধ হইলাম । প্রত্যেক লাইব্রেরীতে এ পুম্তক স্থান 

পাইবার যোগা ।_-১৩১৮ সাল, চৈত্র। 

উপাঁসন। পত্রিকার মত-__গরন্থখানি ক্ষদ্রায়তন হইলেও স্থষ্টি- 

স্থিতি ও প্রলয় তত্বের একটী মনোজ্ঞ মঞ্জুষা। বেদ, পুরাণ, অবস্তা, 

বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির সাহায্যে গ্রস্থকার পৃথিবীর সষ্টিতত্ব সঙ্কলিত 

করিয়া পৃথিবীর বয়স এবং সেই সঙ্গে বিবিধ প্রাগৃ&হিতাসিক ঘটনাপুঞ্ের 

সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যপার অতিশয় বিরাট ও বিপুল 

ব্যয় সাপেক্ষ । গ্রন্থকার দ্বমুখে ভূমিকায় প্রকাশ করিয়াছেন__প্রাগ্ 

এঁতিহাঁমিক কালের সম্পূর্ণ পুরাতত্ব এক সঙ্গে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 

ছিল, কিন্তু দরিদ্রতাঁ বশতঃ তাহা পারিলাম না। সম্পূর্ণ মুদরাঙ্কন ব্যয় 

চিত্র সহ পাচ ছয় হাজার টাকার কম নহে । আমার অর্থের সংস্থান 

কিছুমীত্রও নাই, কাহারও সাহাযাও পাই নাই, তজন্ত খণ করিয়। 

উপক্রমণিক1 ম্বরূপ প্রথম খণ্ড সংক্ষেপে সকলের সমক্ষে উপস্থাপিত 

করিলাম।” পাশ্চাত্য দেশ হইলে অনেক বিছ্যোৎসাহী ধনকুবের ম্বতঃ 

প্রবৃত্ত হইয়া বিনোদ বাবুর সাহিত্য সাধনায় সাহাধা করিতে অগ্রসর 

হইতেন। তাহা হইলে তাহাকে এই নৈরাশ্তের দীর্ঘশ্বান আর ফেলিতে 
হইত না। গ্রন্থথানি সুচী সমেত দুইশত ষোল পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
গ্রন্থকার যে বিশাল গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তাহার 

উপক্রমণিক| মাত্র । এই উপক্রমণিকার সন্ধীর্ণ পরিসরের মধ্যে তিনি 

প্রতিপাদ্য ও মূল গ্রন্থের সকল তত্বই বীজভাবে নিহিত করিয়াছেন 
সুর্য ও পৃথিবীর গতি, গ্রহগণের রাশিভ্রমণ, কাল, অব্দগণনা, খতু গণনা, 
ভূত্ত্ব ও জীবতত্ব এই কয়টা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রন্থকার 



উপক্রমণিকা মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থানের সংকীর্ণতা জন্য অনেক 

বিষয় তাহাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইয়াছে, তথাপি ইহাতে তাঁহার 

গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । অনেক স্থলে গ্রস্থকারের 
অন্ুসন্ধিৎসার মৌলিকতা৷ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি সর্বসমেত 
পাঁচটা তত্ব গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়াছেন। আমর। অবশিষ্ট তব 
চতুষ্টয়ের সুচারু সমাধান জন্য বিনোদ বাবুর মুখ চাহিয়া রহিলাম। 

--১৩১৯, টচৈত্র। 

কাযস্থ পত্রিকার মত-__পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের 
প্রাগ্ এতিহামিক কালের ইতিহাস । ইহাতে পৃথিবীর স্ষ্ট-স্থিতি 

ও প্রলয় তত্ব বর্ণিত হ্ইয়াছে। লাপ্লামের থিওরী যে বৈদিককালের 
ঝাষগণ জানিতেন, এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে । সায়ণের 

সময় বিজ্ঞানের চর্চা এদেশে একেবারে না থাকায়, যে সকল খকের 

প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই, গ্রন্থকার সেই সমস্ত খকের প্রত অর্থ 

করিয়াছেন বলিয়া বেশ বুঝা যায়। হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও 

খথেদের সহিত মিল করিয়া স্থ্টাব্ৰ গণনা এক সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষ । 

আধ্যগণ যে ভূতত্ব ও প্রাণীতত্ব অবগত ছিলেন তাহ! গ্রন্থকর্ত। রাশি ও 

নক্ষত্রের অর্থ, মধুকৈটভ বধ, শঙ্খাঙ্থর বধ, হিরণ্যকশিপু বধ ইত্যাদি 
শান্্বণিত ব্যাপার দ্বারা বেশ বুঝাইয়াছেন এভাব সম্পূর্ণ নৃতন, কেহ 

কখনও দ্বপ্নেও ভাবেন নাই) গ্রন্থকর্তা যে ভাবে ডারউইনের থিওরীর 

প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব বর্তমান সণয়ে সকলেরই 
বিশ্বাস স্্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে--এ তত্ব আধ্যগণ জানিতেন 
না, কিন্ত বিনোদ বাবু দেখাইয়াছেন খণ্েদেও ঝবিগণ বৈদিককালের 
আদিতেই এ তত্ব অবগত ছিলেন। পরে কিরূপে পৃথিবী মধ্যে 

পড়িয়াছে এবং সু্যকে তাহার চারিদিকে ঘুরাথ হইয়াছে তাহাও এই 



গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুর অর্থ বিজ্ঞান ও শান্তসন্মত 

হইয়াছে । ফলত: পুস্তকথানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের; ইহার নধুই নৃতন, 
সবই নঙ্গত। শাস্ত্রের বিষয় বিশেষের অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান্ দন্মত 
ব্যাথা করিয়া লেখক হিন্দু সমাজের বিজ্ঞানের দিকটা আমাদের 'চক্ষের 
সম্মুখে ধরিয়াছেন, ইহাতে বহু অহিন্দু, শাঙ্ধের গ্রকৃত মন্ম অবগত হই 

হিন্দুশাস্ত্রকে আদর করিতে বাধ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আধুনিক 
পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, ভূতত্ব সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতায় আর কাহার নন্দেহ 

থাকিবে না। * * *1--১৩২০ আশ্বিন। 




